
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, 

příspěvková organizace 

Zápis do 1. ročníku ZŠ – informace pro zákonné zástupce  

Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci s problematikou výskytu koronaviru je naše škola nucena přistoupit 

k zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021 následujícím způsobem: 

Termín konání zápisu do první třídy: 20. 4. 2020 – 30. 4. 2020 / v tomto termínu bude 

škola přijímat žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce, případně žádosti o odklad 

povinné školní docházky. Oba tiskopisy naleznete na webových stránkách školy/. 

Žádosti se přijímají jedním z následujících způsobů: 

1. vhozením žádosti do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy školy  

2. prostřednictvím české pošty 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,  

e-mail školy: info@skolahranicka.cz 

4. datovou schránkou. Adresa  datové schránky školy: nysme2n 

Žádost musí být opatřena digitálním podpisem. 

Součástí žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce je kopie rodného listu dítěte. 

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky je kopie rodného listu dítěte, doporučující 

posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného 

lékaře. Pokud v termínu pro podávání žádostí o odklad povinné školní docházky nemá zákonný 

zástupce vyřízené doporučení ze školského poradenského zařízení a doporučující posouzení 

odborného lékaře, podává zákonný zástupce v daném termínu žádost o odklad povinné školní 

docházky a do 30 dnů od podání žádosti dokládá příslušná potvrzení. 

Škola bude informovat zákonné zástupce dítěte o přidělení registračního čísla prostřednictvím  

e-mailu nebo telefonicky. 

Informace o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude zveřejněna na webových stránkách 

školy a na vstupních dveřích do budovy školy do 7.5.2020. Žáci budou uvedeni pod přiděleným 

registračním číslem. Písemné oznámení o přijetí dítěte nebude zákonným zástupcům zasíláno. 

V případě nepřijetí dítěte k povinné školní docházce, udělení odkladu povinné školní docházky, 

zamítnutí žádosti o udělení odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci 

vyrozuměni písemně. 

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém 

školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku 

v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění školní docházky již ve 

školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 

zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 

do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, 

jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která 

k žádosti přiloží zákonný zástupce. 



Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se tedy na doporučení ministerstva školství 

bude konat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. 

Po ukončení mimořádných opatření bude škola organizovat / předpoklad v průběhu měsíce 

červen 2020/ společné setkání  se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. 

 

V případě dotazů volejte na tel. čísla: 581250821,581250823, 737144968  

nebo e-mail: info@skolahranicka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 


