
Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro rok 2020/2021 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, že ve školním roce 2020/2021 bude přijato 25 žáků (vzhledem k 
celkové kapacitě a k současným prostorovým možnostem školy). V případě, že počet přijatých žádostí 
podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude 
ředitel postupovat v souladu s § 36 školského zákona dle těchto kritérií (v daném pořadí): 

1. Dítě má adresu trvalého pobytu ve spádové oblasti Kamenný Újezd.  

2. Dítě nemá adresu trvalého pobytu ve spádové oblasti Kamenný Újezd.  

(zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2020 a děti, které již měly odklad školní 
docházky; na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 
2020 – je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení) 

 
V případě, že v bodech 1 a 2 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané 

kritérium, protože by došlo k překročení počtu stanoveným ředitelem školy, použije se metoda losu (k 
losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují; losování provede člen školské rady 
jmenovaný zřizovatelem za přítomnosti člena vedení školy; losovat se budou registrační čísla, která byla 
přidělena žádostem při formálním zápisu do ZŠ). 

Forma zápisu a způsob podávání žádostí (podle doporučení MŠMT a vzhledem k situaci, kterou je v 
současné době vyhlášení nouzového stavu v ČR): 

Proběhne pouze formální část zápisu (bez účasti dětí). Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a 
podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, a to jedním z níže uvedených způsobů:  
a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, 373 81 Kamenný Újezd; na   
                      obálku uveďte slovo "ZÁPIS");   
b) e-mailem s elektronickým podpisem (zastupce@zsku.cz);  
c) datovou schránkou (a6qmzz7);  
d) vhozením do schránky na menších dveřích vedle hlavního vstupu z ulice Plavnické (v tomto případě 
zákonný zástupce pošle na e-mail zastupce@zsku.cz zprávu, že tak učinil – uvede jméno a příjmení 
zapisovaného dítěte,  den a čas vložení do schránky; škola po vyzvednutí žádosti ze schránky žadateli 
potvrdí převzetí tím, že odpoví na jeho e-mail).  
Výše uvedené možnosti se netýkají těch, kteří vyplněnou žádost již předali v MŠ.  

Škola bude takto přijímat žádosti ve dnech 1. - 20. 4. 2020. Ředitel školy pak v následujících 30 
dnech vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. 

 V případech, kdy zákonný zástupce požaduje pro své dítě odklad školní docházky, by měl zároveň 
se žádostí o přijetí předat žádost o odklad i s příslušným vyjádřením poradenského zařízení (PPP) a 
dětského lékaře. Pokud tyto dokumenty zatím nemá, je povinen je doložit do 31. 5. 2020 (škola bude v této 
situaci respektovat i pozdější předání).  

Na plánované červnové schůzce se zákonnými zástupci (pokud budou školy v provozu) budou 
všechny žádosti zpětně ověřovány (na základě předložení rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce). 

poznámka 1: všechny důležité formuláře jsou na www stránkách školy (žádost o přijetí, žádost o odklad,  
            vyjádření dětského lékaře 
poznámka 2: v případě dotazů volejte na tel. 776 766 022 (Mgr. Novotný) 
 
V Kamenném Újezdě, 27. 3. 2020  
R. Rozkošný (ředitel školy) 
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