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          Přerov 25. 3. 2020 

 

Organizace a průběh zápisu na Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 

pro školní rok 2020/2021 

 

Na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti 

s ochranou obyvatelstva proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 ze dne 18. 3. 2020 

proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 

Termín a místo zápisu:  

Zápis proběhne ve dnech 15. - 30. dubna 2020 prostřednictvím aplikace, která bude 

dostupná z webových stránek školy – www.zsvd.cz . 

 

Kapacita a kritéria přijetí: 

Pro školní rok 2020/2021 plánuje ZŠVD vzhledem ke své kapacitě otevřít 2 první třídy, 

tedy přijmout maximálně 60 dětí k plnění povinné školní docházky. 

Dítě bude přijato/nepřijato k plnění povinné školní docházky na ZŠVD ve správním 

řízení na základě přihlášky podané u zápisu a posouzení podle Kritérií přijetí dítěte do 1. 

ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 vydaných ředitelem školy dne 19. 2. 2020. 

 

Organizace a průběh zápisu: 

 Zápis proběhne pouze formálně, bez osobní přítomnosti dítěte. Ve věci zápisu 

(správního řízení) zastupuje dítě zákonný zástupce, který podá žádost o přijetí ke vzdělávání 

prostřednictvím on-line aplikace. Z aplikace vygenerovanou a podepsanou žádost následně 

doručí do školy jedním z následujících způsobů (ke všem žádostem doručovaným dálkově je 

nezbytné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte): 

 

1. do datové schránky školy ID: s8hu3di, 

2. e-mailem na adresu: skola@zsvd.cz (nutno poslat jako přílohu a opatřit uznávaným 

elektronickým podpisem!!!), 

3. poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně), 

4. osobním podáním ve škole (je nutné vzít sebou občanský průkaz a rodný list dítěte). 

Osobní podání ve škole bude možné v následujících termínech:  

pondělí 27. 4. 2020, od   9,00 do 12,00 hodin 

úterý    28. 4. 2020  od   9,00 do 12,00 hodin 

středa  29. 4. 2020  od 15,00 do 18,00 hodin 

čtvrtek 30. 4. 2020  od 15,00 do 18,00 hodin 

Způsob osobního podání ve škole bude ještě upřesněn.  

 

Případné odklady povinné školní docházky je potřeba vždy řešit osobně ve škole v době 

podání žádosti. 

  

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však 

do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a školním webu 

www.zsvd.cz. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v kanceláři 

školy, případná Rozhodnutí o nepřijetí jim budou doručena do vlastních rukou. 

 

Mgr. Martin Černý 

ředitel školy 
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