
ZÁPIS DO 1. TŘÍD  

Kterých dětí se týká zápis pro školní rok 2020/2021?  

Zápis se týká všech dětí, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let.   

  

Kdy se zápis koná?  

Zápis do 1. tříd se koná od pondělí 6. dubna 2020 8:00 do pátku 17. dubna 2020 
12:00. 

Zápis se koná bez přítomnosti dětí ve škole. Zápis se skládá pouze z formální části 
(podání žádosti), motivační část zápisu byla zrušena. 

 

Kde si mohu žádost vyzvednout? 

Formuláře žádosti si můžete: 

 vytisknout z webových stránek www.zskrasnalipa,cz 

 osobně  vyzvednout na recepci v budově základní školy Školní 558/10, Krásná 
Lípa  

 můžete požádat o zaslání na e-mailové adrese preyova@zskrasnalipa.cz 

 

Jak postupovat při podání žádosti? 

Žádost můžete podat: 

 do datové schránky (elektronický podpis být nemusí);  datová schránka školy 
5symen6; 

 elektronicky na e-mailovou adresu preyova@zskrasnalipa.cz; žádost musí být 
podepsána zaručeným elektronickým podpisem; 

 poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková 
organizace, Školní 558/10, 40746 Krásná Lípa; 
UPOZORNĚNÍ – žádost musí být podána včas tak, aby byla škole doručena 
do 17. 4.  2020 do 12: 00 hod. 

 osobně – podáním na recepci v budově Základní školy, Školní 558/10, Krásná 
Lípa; otevírací doba recepce je Po-Pá 8:00-12:00. 

 

Jaké přílohy musí žádost obsahovat? 

K žádosti musíte přiložit: 

 Kopii rodného listu, na kterou napíšte: 
Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu.  
Datum     podpis 

 Kopii vašeho občanského průkazu, na které bude opět uvedeno. 
Souhlasím s poskytnutím kopie občanského průkazu.  
Datum      podpis 
 
Poznámka:   
1. Do spisu kopii rodného listu ani kopii OP zakládat nebudeme, po ověření údajů 
v žádosti budou obě kopie skartovány. 
 
2. V případě dodání žádosti osobně, nemusíte přikládat kopii rodného listu a OP, 
bude ověřeno z přineseného originálu 

http://www.zskrasnalipa,cz/
mailto:preyova@zskrasnalipa.cz


 

Lze nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí? 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout 

do podkladů pro rozhodnutí můžete ve dnech 22. – 23. 4. vždy od 8.00 do 12:00 

hod., v Základní škole, Školní 558/10, 40746 Krásná Lípa, v kanceláři ředitelky školy.  

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok 

na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. 

Po uplynutí výše uvedené lhůty vydá ředitelka rozhodnutí o vaší žádosti. 

Jak se dozvím, že bylo dítě přijato?  

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí není 

zasíláno, ale je oznamováno následujícím způsobem: 

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve 

škole – na vchodových dveřích 

- a na webových stránkách školy www.zskrasnalipa.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby.  

Termín zveřejnění je stanoven na den:  24. 4. 2020 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními 

čísly. Registrační číslo vám bude zasláno sms zprávou na telefonní číslo 

uvedené v žádosti. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho 

dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, 

můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude 

zasláno v písemné podobě. 

 

Musím podat žádost k přijetí, i když chci žádat o odklad začátku povinné školní 
docházky?  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v 
době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o 
to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 
podle  

§ 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní 



docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání 
dítěte a možných způsobech jejího plnění.  

  

Musíme podat žádost k přijetí, ačkoliv jsme v minulém roce dostali odklad a 
dítě tak od září nastupuje do školy?  

Ano, musíte podat žádost. 

 

Mohu přihlásit k zápisu mladší dítě?  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je 
také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
(§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon))  

  

Lze získat o škole nějaké podrobnější informace?  

Základním zdrojem informací jsou webové stránky. Jsme však připraveni zodpovědět 
Vaše dotazy telefonicky, emailem.   

 

Jak máme postupovat v případě, že dítě do školy nakonec nenastoupí?  

Rozhodnete-li se (např. z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, oznamte 
nám tuto skutečnost. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy 
nenastoupí, působí to zbytečné komplikace. 


