
 
 

 

POKYNY K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Vážení zákonní zástupci,  

na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 

ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změnám v organizaci a termínech zápisů do 1. ročníku. 

Zápis probíhá vzdáleným přístupem od 13. 4. do 30. 4. 2020 

 Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest 

let. 

 Pokud byl dítěti udělen v předchozím roce odklad školní docházky, žádají zákonní 

zástupci školu o přijetí znova. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola 

(doloží kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky). 

 Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. 

o Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, 

je potřeba doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského 

zařízení. 

o Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, je 

potřeba doložit doporučujícími vyjádřeními školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 Každé dítě dostane při vyplnění přihlášky evidenční číslo. Seznam evidenčních čísel 

přijatých, nepřijatých dětí a dětí žádajících o odklad bude zveřejněn po ukončení 

správního řízení na webu a budově školy. 

 

  



 
 

 

ŘÁDNÝ ZÁPIS 

Zápis do 1. tříd Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 proběhne vzdále-

ným přístupem prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude od pondělí 13. 4. 2020 

k dispozici na stránkách naší školy v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA/ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a v záložce 

AKTUALITY. 

Zápisy budou probíhat od pondělí 13. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020 prostřednictvím 

elektronického formuláře. Po vyplnění elektronické přihlášky bude potřeba zaslat sken či či-

telnou fotografii rodného listu žáka na mail: zapis@zskdolum.cz, doporučujeme ve verzi pdf, 

velikost max. 1 MB, nejlépe s názvem: PŘÍJMENÍ DÍTĚTE_RODNÝ LIST. V případě, že mělo dítě v loň-

ském roce odklad, je potřeba zaslat též sken či čitelnou fotografii Rozhodnutí o odkladu po-

vinné školní docházky, ve stejném formátu, nejlépe s názvem: PŘÍJMENÍ DÍTĚTE_ODKLAD. 

Zároveň je nezbytné do 30. 4. 2020 doručit do školy podepsaný originál přihlášky, 

který Vám přijde automaticky na mail. Tento originál můžete zaslat jako běžný dopis na adresu 

školy: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2, 143 00 

Praha 4 nebo vložit přímo do schránky školy (na budově). V zájmu zachování prevence zdraví 

nedoporučujeme zasílat přihlášku doporučeně a navštěvovat tak Českou poštu. V případě, že 

by nám originál přihlášky nepřišel, vyzveme Vás po 30. 4. 2020 k jejímu urychlenému dodání. 

Zveřejnění výsledků s ohledem na prodloužení termínů proběhne vzdáleným přístu-

pem na webových stránkách naší školy 15. 5. 2020 pravděpodobně v odpoledních hodinách. 

  

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urych-

leně informovali ty školy, na které NECHTĚJÍ nastoupit a uvolnili tak místo dalším zájemcům. 

V našem případě zasílejte informaci na kobrova@zskdolum.cz 

  

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Zákonní zástupci vyplní elektronickou Žádost o odklad, jejíž součástí je i žádost o přijetí, 

která bude na našich stránkách k dispozici od pondělí 13. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020. Po 

vyplnění bude potřeba zaslat sken či čitelnou fotografii rodného listu na zapis@zskdolum.cz, 

doporučujeme ve verzi pdf, velikost max. 1 MB, nejlépe s názvem: PŘÍJMENÍ DÍTĚTE_RODNÝ LIST. 

Zároveň je nezbytné do 30. 4. 2020 doručit do školy podepsaný originál přihlášky, 

který Vám přijde automaticky na mail. Tento originál můžete zaslat jako běžný dopis na adresu 

školy: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2, 143 00 
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Praha 4 nebo vložit přímo do schránky školy (na budově). V zájmu zachování prevence zdraví 

nedoporučujeme zasílat přihlášku doporučeně a navštěvovat tak Českou poštu. V případě, že 

by nám originál přihlášky nepřišel, vyzveme Vás po 30. 4. 2020 k jejímu urychlenému dodání. 

Součástí zaslaných originálů má být (pokud už dokumenty máte) i originál: 

1. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

V případě, že některý z dokumentů (popř. oba) zákonný zástupce nemá, doplní do žádosti 

předpokládané datum zaslání. Povinné přílohy k Žádosti o odklad je poté potřeba doručit škole 

v originále do 30. 4. 2020. Pokud se tak nestane, řízení o odkladu ředitelka školy přeruší 

a stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. 

Zveřejnění výsledků s ohledem na prodloužení termínů proběhne vzdáleným přístu-

pem na webových stránkách naší školy 15. 5. 2020 pravděpodobně v odpoledních hodinách. 

Originál rozhodnutí o odkladu si lze, po domluvě na adrese kobrova@zksdolum.cz nebo na te-

lefonu 725 529 717, vyzvednout v kanceláři školy. 

 

 Cizinci a zápis k povinné školní docházce  (Cizinec podle cizineckého zákona je definován 

jako fyzická osoba, která není státním občanem ČR) 

Zápis probíhá stejně jako řádný zápis, zákonní zástupci ale nahrají k přihlášce navíc sken nebo 

čitelnou fotografii jednoho z následujících dokumentů: 

 Doklad o trvalém pobytu 

 Doklad o přechodném pobytu 

 Dlouhodobé vízum 

 Doklad o udělení azylu nebo doklad o tom, že azylové řízení probíhá 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům všech rozhodnutí před vydáním rozhodnutí 

můžete dne 5. května 2020 v době od 9 do 13 hodin. 

Mgr. Bc. Anna Kobrová 

  zástupkyně ředitelky 

 V případě dotazů se obracejte na kontakt kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717. 
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