
Informace k zápisu do I. třídy 
 

Vážení rodiče, 
jsme rádi, že jste si vybrali naši školu pro další vzdělávání vašeho dítěte. Pro lepší orientaci 

jsme si pro vás dovolili připravit odpovědi na otázky, které by vás mohly zajímat. 
Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis dětí, které v září 2020 zahájí školní docházku, se bude u nás 
konat 

v termínu od 13. 4. 2020 do 26. 4. 2020  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o 

vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce 

proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých 

tradičních postupů.  

Na naší škole stanovuji dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona na termín od 13. 4. 2020 do 26. 4. 

2020. 

 Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje 

organizovat zápis bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.  

Vyplněnou přihlášku dítěte, zápisní list, a v případě zájmu i přihlášku do 

družiny můžete podat buď  



- osobně (stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce) podle termínu, 

který si rezervujete na adrese   https://zs-mzizkov.reservando.cz/ - 

v kalendáři (duben – 13. -24. 4.2020) vyberte vhodný den a čas, nebo  

- přes datovou schránku školy updmtcg, popřípadě  

- vhodit do schránky na škole, nebo poštou, ale nejpozději do 25. 4. 2020.  

Můžete využít všech zmiňovaných možností. V případě osobního dodání vás 

budu čekat v termínech, který si rezervujete.  Prosím o vytvoření rezervací co 

nejdříve.  

Formuláře k zápisu, které s sebou přinesete (popřípadě zašlete), budou 

připraveny na našich webových stránkách www.zs-mzizkov.cz v záložce – 

Dokumenty – Dokumenty ke stažení:  

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popřípadě Žádost o odklad) 

 Zápisní list 

 Žádost o přijetí do ŠD  

 

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 

 

Zápis do 1. ročníku 

Koho se zápis týká? 
K zápisu se dostaví každé dítě, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let. 
 
Musíme přijít k zápisu, když jsme byli v minulém šk. roce a máme odklad? 
Děti, které měly odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu do školy znovu. 
 
Kde se zápis koná? 
Zápis proběhne v Základní škole T. G. Masaryka Moravský Žižkov. Termín si rezervujte na adrese 
https://zs-mzizkov.reservando.cz/ - kliknutím na den, kdy přijdete + čas  
 
Co je třeba vzít s sebou? 
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce. Dále vyplněnou přihlášku o 
přijetí (popřípadě odklad), zápisní list, popřípadě žádost o přijetí do ŠD.  
 
Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad povinné školní docházky? 
Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. srpna 2020 dovrší věku 6 let. 
 
Můžeme předem získat podrobnější informace o škole? 
Mnohé informace získáte z webových stránek školy www.zs-mzizkov.cz . Informace můžete 



získat také telefonicky na čísle: 519 346 107, 702 177 437. Dále pro vás máme otevřené dveře 
kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě. 
 
Co škola budoucím prvňáčkům nabízí? 
Výuku dle vlastního vzdělávacího programu „Škola základ života“, pěkné prostředí tříd, 
počítačovou učebnu, sportovní halu, školní knihovnu, systém péče o žáky s poruchami učení, 
výuku anglického jazyka od II. třídy, nižší stavy žáků ve třídách, individuální plány, zájmovou činnost v 
kroužcích zdarma, školní družinu, školní klub, zapojování do řady projektů, exkurze a výlety, 
minimální preventivní program, systém schůzek a informačních dnů pro rodiče, společné akce pro 
rodiče a děti (akademie), spolupráci s obecní knihovnou, žákovský senát, výuku plavání ve 2. a 3. 
ročníku, školní zoo atp. 
 
Co by mělo dítě před vstupem do první třídy umět? 
Dítě by mělo před vstupem do první třídy umět: sebeobsluhu (rychlé oblékání a svlékání, 
zavazování tkaniček, jíst příborem, smrkat, udržovat osobní hygienu.), orientaci v prostoru 
(vpravo, vlevo, nad, pod, za), obratně manipulovat s drobnými předměty (třídit je, vkládat, 
sestavovat, apod.), správné držení tužky, nakreslit základní obrázky (postava, květina, dům, 
auto, strom, zvíře), stříhat a lepit, určovat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, 
trojúhelník) 
 
Jaké jsou konkrétní informace, pokud budeme žádat pro dítě odklad školní docházky? 
1. Rodiče vyplní písemnou žádost o odklad povinné školní docházky. 
3. Nejdéle do 14 dnů obdrží rodiče dopis ředitele školy o přijetí žádosti o odkladu. 
4. Dále je třeba absolvovat vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a dětského 
lékaře. 
5. Po vyšetřeních přineste do školy výsledky šetření. 
6. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitel školy doklad – 
„Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky". 
7. Teprve po tomto řízení je vašemu dítěti odložen nástup do školy o 1 rok. 
8. V následujícím školním roce se musí rodiče s dítětem, kterému byl proveden 
odklad školní docházky opět dostavit k zápisu. 
 

 


