
Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

tel: 582 388 120, 340 IČO:47922214  e-mail: posta@zsnezamyslice.cz  web: www.zsnezamyslice.cz 

Zápis dětí do 1. třídy – ON-LINE pro školní rok 2020 – 2021 

Jak postupovat – návod ze dne 31. 3. 2020 
 

TERMÍN ZÁPISU: 1. - 17. dubna 2020 

(o přijetí dítěte nerozhoduje pořadí zapsaných dětí při ON-LINE vyplňování !) 

 

Vážení rodiče a budoucí žáci, 

děkujeme Vám, že máte zájem o docházku na naší škole. Dle § 37, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (Správní 
řád) Vás žádáme o vyplnění povinných políček.  

Vyplněním ostatních políček nám velice usnadníte práci při zápisu a zrychlíte jeho průběh. Ověření 
některých údajů proběhne až na informativní schůzce s rodičů  - rodný list, trvalé bydliště v OP, aj. 

Ještě než začnete vyplňovat, 

cokoliv nám chcete sdělit, můžete vepsat do položky na závěr Poznámka: např. má mimořádné vlohy k...., 
píše levou rukou, už dokáže počítat, má znalosti o..., nebo necháte políčko zcela prázdné. Záleží na vás.  

4 kroky k úspěšné žádosti: 

Elektronickou přihlášku prosím: 

- vyplňte - VIZ ZELENÉ TLAČÍTKO NÍŽE (po vyplnění se vám objeví 2 čísla - kódy.  přijdou i na vámi 
vyplněný e-mail) 

- vytiskněte 

- podepište 

- doručte do školy poštou nebo vhozením do hnědé schránky u vchodu do školy (potvrdíme převzetí 
telefonicky). 

Pozn.: Navíc je možnost doručit také oskenovanou žádost datovou schránkou na schránku školy: 6xqkwyy 
nebo s elektronickým podpisem na e-mail posta@zsnezamyslice.cz 

Pokud nemáte možnost tisku žádosti, 

stačí po vyplnění elektronické přihlášky zavolat na tel: 727 98 98 68. Ve škole přihlášku vytiskneme  
a domluvíme telefonicky termín podpisu ve škole. 

 



Pokud by vám selhala technika (počítač nebo připojení k internetu), 

stačí se stavit pro prázdný formulář zavěšený ve folii vedle starého vchodu do školy a vyplněný 
 s podpisem vhodit zpět do hnědé schránky u dveří do školy (potvrdíme převzetí telefonicky). 

Pokud chcete ještě současně podat žádost o odklad, 

každopádně zavolat na tel: 727 98 98 68. Potom si stačí stáhnout a vytisknout formulář (nebo si jej také 
vyzvednout u vchodu do školy), vyplnit a odeslat do školy poštou či do schránky. Nejprve musíte ale mít 
doporučení z poradny (PPP). a od dětského lékaře. Každopádně na to máte ještě čas do konce srpna 
(poradny během nouzového stavu patrně nevyšetřují). Správně podaná žádost o odklad zjednodušeně řečeno 
"přebíjí" již dříve podanou žádost o přijetí dítěte. Tedy již vydané rozhodnutí o přijetí se neuplatní dle 
zákona o správním řízení. 

- žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení v PDF (na webu) 

 

Jak zjistím výsledek o přijetí či nepřijetí? 

Výsledek bude pod registračním číslem žádosti vyvěšen na webu školy nejpozději do 30.4.2020. 

Informační schůzka  

pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 25. 5. 2020 v 18:00 hod. v budově školy (pokud 
dojde ke změně termínu, budeme vás informovat). V ideálním případě bychom rádi dodatečně pozvali 
i nastávající prvňáčky, pokud to situace dovolí. 

 

Na budoucí prvňáčky se těší žáci a zaměstnanci školy 
 

  

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 

 


