
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 

 Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce  
v Základní škole Valašské Klobouky 

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude zápis organizován bez přítomnosti dítěte ve 
škole.  

Ředitelství Základní školy Valašské Klobouky stanovuje termín zápisu do prvního ročníku 

základního vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4)  

na dobu od 14. dubna do 30. dubna 2020.   

Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014  

a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis organizován následovně: 

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

2. Zákonný zástupce vyplní formuláře potřebné k zápisu:  

1) Žádost o přijetí (vyplní všichni, kdo nežádají odklad) 
2) Zápisní lístek (vyplní všichni) 
3) Žádost o odklad (vyplní pouze ti, kteří žádají odklad) 

 
3. Ve výjimečných případech bude možné si příslušné formuláře vyzvednout ve škole ve 

stanovených úředních hodinách (středa 9.00 – 12.00) po předchozí telefonické 
domluvě. 
 

4. Upřednostňujeme dodání vyplněných formulářů zpět škole bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce. Vyplněné formuláře je možné od 14. do 30. dubna 2020 poslat 
emailem s elektronickým podpisem na adresu balouskova@zsvk.eu. Rovněž lze 
vyplněné a podepsané formuláře zaslat poštou na adresu ZŠ Valašské Klobouky, 
Školní 856, 766 01. V odůvodněných případech je možné dodat osobně do 
kanceláře školy ve stanovených úředních hodinách po předchozí telefonické 
domluvě. 
 

5. Po zaslání řádně vyplněných formulářů zpět do školy Vám bude prostřednictvím 
emailu nebo telefonu sděleno registrační číslo, pod kterým ředitelka školy uveřejní 
výsledky zápisu do první třídy. Tyto výsledky budou zveřejněny na webových 
stránkách školy a také na hlavních dveřích budovy školy. 
 

https://zsvk.edupage.org/files/Zadost_o_prijeti_k_povinne_skolni_dochazce_2_.doc
https://cloud6j.edupage.org/cloud/Zapisni_listek_do_1._tridy_%282%29.xls?z%3AGppYxZhQd1gaX1eVMyyXS6J%2B%2BUcB%2FzZmlG1lhJVr2PzgokqswaXZ9hrx8ie6WHsY
https://cloud6j.edupage.org/cloud/Zadost_o_odklad.doc?z%3ACIzIl1W%2B778ngZdQci6v3JGlBFoDgnlwBTUraSviuHo2qfnufBsNTvUSjdoiHB1q
mailto:balouskova@zsvk.eu


6. Rodiče, kteří vyplní formulář s žádostí o odklad povinné školní docházky, doloží do  
1. června 2020 ke své žádosti rovněž dvě přílohy, a to originál doporučení 
příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného (dětského) 
lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
vydá ředitelka školy rodičům písemně po dodání všech potřených dokumentů. 

7. V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají 
možnost přihlásit své dítě do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena 
v případě minimálního počtu deseti přihlášených dětí. 

Vytiskněte si Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy. 

8. Po ukončení karanténních opatření uskutečníme setkání vyučujících s rodiči 
budoucích prvňáčků u nás ve škole. O termínu budete informováni. 
 

Kontakt pro případné další informace:  

Mgr. Věra Baloušková, zástupce ředitele,  

telefon: 731 422 165, 739 365 219 nebo email: balouskova@zsvk.eu. 

 

https://zsvk.edupage.org/files/Zadost_o_prijeti_do_pripravne_tridy.doc
mailto:balouskova@zsvk.eu

