
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 

  

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s COVID-19, proběhnou zápisy pouze formálně, 

tzn. bez osobní přítomnosti žáků ve škole. 

  

Jak budeme společně postupovat?  

1)  

Vyplnění žádosti 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání popř. žádost o odklad školní docházky  

najdete v aplikaci Online zápis do školy (vpravo na této webové stránce). Zde žádost 

vyplníte a buď ji doma vytisknete a doručíte dle pokynů v bodu 2A, 2B, 2C nebo 2D) nebo se 

dostavíte do školy osobně v uvedeném čase a námi vytištěnou žádost podepíšete) 

Vyplnění žádostí v elektronické podobě probíhá od 8. 4. do 24. 4. 2020 přes aplikaci na 

www.zszandov.cz 
 

2) 
Doručení žádosti - využijete jednu z možností: 

  

A) 

Osobní doručení  
žádost odevzdáte v ředitelně školy ve vámi vybraném termínu z aplikace (22. nebo 

29.4.2020), kde bude podle rodného listu dítěte a občanského průkazu žadatele ověřena 

správnost údajů (nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti).  

 

B) 

Žádost pošlete jako přílohu e-mailu s elektronickým podpisem na adresu:  
podatelna@zszandov.cz (sken vyplněné a podepsané žádosti včetně skenu rodného listu 

dítěte).  

  

C) Prostřednictvím osobní datové schránky (naše ID DS: ysr26xc), opět je potřeba 

k podepsané žádosti přidat sken rodného listu. 

  

D) Poštou, opět je potřeba k podepsané žádosti přidat sken rodného listu. 

 

 

Poučení: Kopie RL je zasílána za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti. 

  

POZNÁMKA: Pokud nemůžete vyplnit žádost o přijetí nebo žádost o odklad PŠD v aplikaci 

Online zápis, dostavte se osobně s výše uvedenými dokumenty dne 22. 4. od 9 do 12 nebo 29. 

4. 2020 od 14 do 17 hod do ředitelny školy a žádost s vámi vyplníme. 

 

A co dál? 

Na základě vyplněné a zaregistrované žádosti v aplikaci Online zápis vám bude přiděleno 

registrační číslo. 



Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 5. května 

2020 pod přidělenými registračními čísly. 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky a zároveň už máte i obě povinné přílohy 

(doporučení školského poradenského pracoviště např. Pedagogicko-psychologické poradny a 

odborného lékaře – pediatra) vše také doneste/pošlete.  

Máte-li jakýkoliv dotaz, pište na mail: kamila.nachazelova@zszandov.cz, můžete i volat na tel. 

číslo: 603 809 654 

 

Informativní schůzku pro rodiče uskutečníme v červnu – pokud nám to situace dovolí. 

Přípravku pro předškoláky v tomto školním roce pořádat nebudeme. 

 

 

  
 


