
Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude probíhat zápis dětí do 1. třídy bez jejich 

přítomnosti, pouze formou doručení žádosti jejich zákonnými zástupci. 

Způsoby podání žádosti: 

● Poštou na adresu školy ( ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312/10, Jeseník, 790 01) 

● Do datové schránky školy ( IDDS gyaxrm7) 

● E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostým e-mailem), na 

adresu: reditel@zsjes.cz 

● Osobním předáním (po předchozí telefonické domluvě) 

● Vložením do poštovní schránky školy ( u vstupu do školní budovy na ul. Fučíkova)Fučíkova 

312/10, Jeseník 790 01 

 

Zápis proběhne v termínu 12.4. - 23.4.2021 

Týká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2021   6 let věku a dětí, kterým byl v předchozím roce 

odložen začátek povinné školní docházky. 

 

Formuláře potřebné k zápisu je možné si stáhnout viz níže, popřípadě po předchozí domluvě 

je možné vyzvednutí v kanceláři školy. Spolu s Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je 

nutné vyplnit i Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního 

řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

•   jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

•   datum narození, 

•   místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 

3 správního řádu), 

•   označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

•   podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, 

který dítě při podání žádosti zastupuje). 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 

oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: 

•   jméno a příjmení tohoto zástupce, 

•   místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 



Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 

své oprávnění dítě zastupovat. 

 Doložení rodných listů stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. 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. 

   
 

 

 


