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Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/20211 

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve středu 22. dubna 2020 v době od 8 do 17 hodin, a 

to bez přítomnosti dětí (!), pouze předáním nezbytné dokumentace. 

Zákonní zástupci, kteří se registrovali v systému elektronického zápisu, se NEMUSÍ 

v den zápisu dostavit do školy osobně, zašlou škole pouze kopii rodného listu dítěte, a to 

buď mailem na adresu skola@slunecniskola.cz nebo do datové schránky 299wd2p. 

(Předání kopie rodného listu elektronickou cestou umožňuje v době nouzového stavu 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 (č.j.: MSMT-12639/2020-1): 

„Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou 

kopií dálkovým způsobem.“ 

OSOBNĚ se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí, kteří: 

• se neregistrovali v systému elektronického zápisu – registrace bude provedena na 

místě, s sebou je nutno mít občanský průkaz a rodný list dítěte 

• žádají o odklad školní docházky, 

• nemají možnost dodat nezbytné dokumenty (kopie rodného listu) elektronickou 

cestou. 

Při osobní účasti zákonných zástupců platí pro průběh zápisu následující pravidla: 

• Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem. 

• Vstupující osoby musí mít obličej chráněný rouškou. 

• Zápis bude probíhat v kanceláři školy (2. podlaží, střední sekce – ředitelství 

školy). 

• Vstup do kanceláře bude umožněn jednotlivě. 

Žádost o odklad povinné školní docházky – požadované dokumenty 

• rodný list dítěte, 

• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 

• doporučení k odložení školní docházky ze školského poradenského zařízení 

(pedagogiko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra), 

• doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.  
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Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude vydáno ihned u zápisu, pokud 

budou předloženy výše uvedené potřebné dokumenty. V případě, že zákonný zástupce v 

den zápisu nepředloží všechny potřebné dokumenty, bude mu po 30 dnech od podání 

žádosti o odklad zasláno rozhodnutí o přerušení správního řízení s termínem, dokdy je 

třeba požadovanou dokumentaci dodat.  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zpřístupněno zveřejněním 

seznamu přijatých žáků, který bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a na webových 

stránkách školy. Na tomto seznamu budou přijatí žáci uvedeni pod registračním číslem, 

které jim bylo přiděleno při registraci do elektronického systému zápisu (viz potvrzení o 

zaevidování žádosti). Pokud bude zákonný zástupce požadovat rozhodnutí v listinné 

podobě, škola mu je po předchozí telefonické domluvě vystaví 27. 4. 2020 (tel. 583 250 

402, 604 233 926).  

Po znovuotevření školy budou zákonní zástupci přijatých dětí a jejich budoucí prvňáčci 

pozváni do školy. Termín bude uveden na www.slunecniskola.cz. Na schůzce bude 

umožněna prohlídka školy a budou podány nezbytné informace (školní družina, školní 

potřeby a pomůcky atd.). 

 

V Šumperku 6. dubna 2020    PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy 
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