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V Praze dne 26. 3. 2020 

č.j.: ZŠ/60/20 

 

 

Věc: Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 

 

 

Organizace přijímacího řízení ohledně přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

pro školní rok 2020/2021 do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 

 

V souladu se zněním odst.4 §36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

a opatřením 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 

č.j.: MSMT-12639/2020-1 stanovuji termíny a formu konání zápisu do 1.tříd pro školní rok 

2020/2021. 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a 

pokud možno bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců ve škole. 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je nutné podat v těchto termínech níže 

uvedeným způsobem. 

 

Termíny podání a způsoby podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce: 

Přihlášku je možné doručit v období od 14. 4. 2020 do 24. 4. 2020 na výše uvedené kontakty 

následujícími způsoby: 

- datovou schránkou, 

- emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail !), 

- poštou. 

 

Termíny podání žádosti s osobní přítomnosti zákonného zástupce (bez dítěte): 

Vyplněnou přihlášku je možné v nutných a odůvodněných případech osobně doručit 

k hlavnímu vstupu do budovy ZŠ v těchto termínech: 

- v úterý 14. 4. 2020 od 15:00 do 16:00 hodin, 

- ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 7:30 do 8:30 hodin. 

V případě, že zákonným zástupcům dětí nevyhovuje ze závažných důvodů ani jeden z výše 

uvedených termínů, mohou dojednat individuální termín v pracovních dnech do 30. 4. 2020 

s ředitelem školy. 

 

 

 

Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy 


