Zápis trochu jinak – jak bude probíhat zápis na ZŠ v Sokolovské ulici,
Mnichovo Hradiště ve školním roce 2020/2021
Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní
docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis k povinné
školní docházce v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí
ve škole.
Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).
Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka základní školy ve správním řízení:
Ředitelka školy je povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona). U dětí, které nemají místo trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí nejen z kapacitních důvodů,
ale též na základě předem nastavených kritérií.
Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V souladu se zásadou svobodné volby lze
přihlásit dítě i na jinou než spádovou školu. Dítě na nespádové škole bude přijato pouze v případě
dostatečné kapacity míst v otevíraných prvních třídách po přednostním přijetí dětí z vlastního
školského obvodu a následně dle stanovených kritérií.

I. fáze - vydávání žádostí
1. 4. 2020 - 15. 4. 2020
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat níže
uvedeným způsobem ve výše uvedeném období.
Elektronické vydání žádosti na internetové adrese:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/1zsmh/KWE015_PrihlaskaZS.aspx ve formátu pdf.
Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru
vytisknete.
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době
zápisu, o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti
dítěte. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné
dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky).
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou
základní školu, kde vám rádi pomohou.

II. fáze - sběr vyplněných žádostí
1. 4. 2020 – 17. 4. 2020
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vygenerovanou
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (vhrmpvg),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - zapis@1zsmh.cz (nelze poslat jen prostý
email!),
3. do bílé schránky u hlavního vchodu do budovy školy v Sokolovské ulici
4. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), svým podpisem na Žádosti o
zápis dítěte do 1. ročníku zákonný zástupce dítěte ČESTNĚ STVRZUJE pravdivost všech uváděných
údajů. Rodný list dítěte bude pro kontrolu údajů předložen na informační schůzce budoucích
prvňáčků v měsíci červnu.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném
ředitelkou školy.

III. fáze - vyhodnocování žádostí
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude nejpozději 30. 4. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2
zákona 561/2004 Sb. na budově školy a webu základní školy.
Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více základních škol, do kterých jste podal žádost o přijetí,
dostavte se prosím po vyzvání do základní školy, kterou pro vzdělávání dítěte preferujete. Pro další
základní školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo
vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí. Vyjádříte tak solidaritu a
pomůžete základním školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně 1. 9. 2020 nastoupí.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou
zákonného zástupce.

V Mnichově Hradišti, dne 27. 3. 2020
Mgr. Eva Hajzlerová, ředitelka školy

