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Zápis 2020   
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 (pro děti narozené do 31. 8. 2014),            

se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro celou Českou republiku, 

v LITVÍNOVĚ uskuteční   

v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2020. 

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

Žádosti o přijetí a další dokumenty potřebné k přijetí do první třídy základní školy 

naleznete na webových stránkách www.zsruska.cz  

Žádosti  je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4. a 29. 4. 2020 uvedenými 

způsoby: 

1. Datovou schránkou (zrsw7hh), 
2. e-mailem s elektronickým podpisem (zsruska@zsruska.cz nebo 

komurkova@zsruska.cz), v případě, že nemáte e-mail s elektronickým 
podpisem, je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně 
podepsat,  

3. zasláním potřebných dokumentů poštou, 
4. nejvhodnější (DOPORUČUJEME) je vhodit potřebné dokumenty do schránky 

u bočního vchodu školy, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS,  
5. OSOBNĚ ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení    

vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu. 
   

Přidělené registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sděleno 
osobně (týká se bodu 5), nebo zasláno formou sms či e-mailem. 
 

Dne 30. 4. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka                      

u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem zasláním zápisního 

lístku škole, kde zaškrtnou, že je dítě po odkladu školní docházky  

Dne 4. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, úřední 

deska). 

Dokumenty potřebné k přijetí 

- Žádost o přijetí a zápisní lístek  – pro nově zapisované s předpokládaným 

nástupem v září 2020, 

- žádost o odklad, i v případě, že odklad školní docházky zvažujete, + 

doporučení pedagogické poradny (PPP) a vyjádření pediatra,  

- žádost o zařazení do přípravné třídy, i v případě, že zařazení do PT 

zvažujete, + doporučení PPP,  

- děti s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020 – zašlou zápisní 

lístek.  
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Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte. 

Ve zbylých případech, prosíme, okopírujte RL dítěte a přiložte.  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci 

vyzvednout v jednom z těchto termínů: 5.5. – 11.5.2020, od 8.00 – 15.00 hodin 

v sekretariátu školy. 

Předpokládaný termín schůzky budoucích prvňáčků: 16. 6. 2020 od 16.30h  

ve školní jídelně. 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými dětmi. 

O termínu budete včas informováni na webových stránkách školy a písemným 

pozváním. 

 

 

                                                                                             Mgr. Pavla Tomášová 

                                                                                                    ředitelka školy 
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