
Důležitá informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 
Vážení rodiče, 

MŠMT vydalo prováděcí instrukci k zápisům.  

Nařizuje tyto 4 možné varianty podání žádosti: 

1) El. datovou schránkou – to znamená, že byste všechny dokumenty (žádost o přijetí či odklad, 
rodný list dítěte, svou občanku, ev. zprávy od poradny a lékaře v případě odkladu) museli 
oskenovat a vložit jako přílohu a poté odeslat z vaší DS.  
 

2) El. emailem s elektronickým podpisem, (ne obyčejný email, to je vyloženě zapovězeno). I zde 
by jinak platilo to samé, jako u bodu 1. 
 

3) Poslání fyzickou poštou – tedy dojít na pobočku pošty a v obálce poslat (všechny 
dokumenty) 
 

4) Osobně ve škole, bez dítěte a při zachování doporučovaných opatření (rouška, a malý počet 
lidí) 
 

Níže vysvětlím výhody, ale i úskalí jednotlivých variant! 

Ad 1 a 2) Varianty datová schránka a email s el. podpisem 

Výhodou je bezkontaktní předání. Rizikem naopak třeba nemožnost Vám poradit, co, kde jak co 
vyplnit, ev. probrat některé detaily či vaše specifické požadavky. Při využití těchto variant bych musel 
stanovit delší čas zápisu a protahovala by se i možnost rychle rozhodnout o přijetí či odkladu. 
Současně byste museli počítat s tím, že bych Vás musel telefonicky – po přijetí žádosti – kontaktovat 
a věci upřesňovat.  

Ad 3) Česká pošta 

Tuto variantu bych nedoporučoval. V současné době je včasnost a pečlivost doručování zásilek ne 
příliš jistá. A pokud už musíte jít na poštu a tam s někým hovořit, připadá mi jednodušší strávit 7 
min ve škole, ale mít ve všem jasno. 

Ad 4) Osobně ve škole bez dítěte 

Výhodou je, že se dá ihned na místě reagovat a věci doplnit, upravit a mít jasno. Nevýhodou je možná 
obava z kontaktu s učitelem ev. s jiným rodičem. My to máme vyřešené tak, že v ten den je vždy na 
každou půlhodinu vyhrazen čas a prostor pro 2 děti (tedy v této situaci 2 rodiče), ale každý sám v jiné 
třídě s jednou paní učitelkou. Tedy splňujeme to, co MŠMT při osobním kontaktu doporučuje.   

 

Prosím Vás velmi důrazně, abyste mi mailem (reditel@zsborek.cz) či 
telefonicky (775 622 766) dali co nejrychleji vědět, jakou cestu využijete.  

Co tedy přesně a rychle potřebuji vědět, nejlépe obratem? 

 

mailto:(reditel@zsborek.cz)


Kdo přesně využije, jakou možnost. Dle toho bych totiž musel upravit délku zápisu.  

V případě využití té varianty 4 (osobní předání) bychom ponechali ty termíny 2.4. a 3.4. , přesně jak 
jste si je zapsali a jak je vidíte na netu! 
http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/harmonogram.pdf  

V případě využití všech ostatních variant bych musel délku zápisu stanovit třeba na 10 dní, aby byla 
rezerva na odeslání materiálů.  

Tedy očekávám obratem vaši jasnou odpověď! Sledujte také denně webové 
stránky školy www.zsborek.cz  
Žádost o přijetí nesmí být podána před termínem zápisu. Čili až po vašich rychlých reakcích bych ev. 
upravil dobu zápisu (nyní máme dva dny 2.4. a 3.4.) 

 

Příklady odpovědí i třeba sms: 

Petr Vopršálek, (jméno dítětě), přijdu osobně dle rozpisu 

Jana Vopálková, (jméno dítěte), pošlu emailem s el. podpisem do Vámi stanoveného termínu 

Josef Otočka, (jméno dítěte), pošlu DS do Vámi stanoveného termínu. 

 

Připomínám, že u zápisu musíte předložit: 

• Žádost o přijetí/odklad (najdete zde: 
 http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/zadost-o-prijeti-odklad.pdf 

• Rodný list dítěte 
• Svůj platný OP  
• Rozhodnutí o odkladu (pokud jste měli odklad jinde, než na naší škole) 
• Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud není z Borku 
• Doporučení ped.psych. poradny a dětského lékaře v případě žádosti o odklad (v nouzi 

příslib dodání) 

 

Mgr. Radek Cvach Radek  

ředitel ZŠ a MŠ Borek  
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