Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat
v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od
1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se
školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 17. dubna 2020 od 13,00 – 16,00 hodin
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: 7i2mha8
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: zs.dehylov@centrum.cz
3. poštou: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace, Porubská 66,
747 94 Děhylov
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy: objednávky termínu na tel. 595057037
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce naleznete ve složce Dokumentace na webových
stránkách školy.
Prosíme doložit prostou kopii rodného listu. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí
ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku,
tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto
případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

