
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti 

s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v měsíci dubnu 2020 

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Po ukončení těchto 

mimořádných opatření bychom chtěli uspořádat setkání se zapsanými dětmi, aby se mohly 

seznámit s prostředím školy. Tento záměr budeme moci realizovat pouze v závislosti na dalším 

vývoji současné mimořádné situace. O případném setkání bychom vás informovali na těchto 

webových stránkách školy.  

Je nám líto, že se při zápisu do prvních tříd nemůžeme osobně setkat s vámi a dětmi, kdy 

„zápisové dny“ jsou slavnostní a  pěkným zážitkem pro všechny zúčastněné. Učitelé připravili 

pro děti „pohádkové úkoly.“ Naleznete je na těchto webových stránkách, a to pod odkazem 

„pro rodiče“ – „zápis 2020. “ Máte možnost se svými dětmi vyzkoušet si plnění těchto úkolů. 

Věříme, že se dětem budou líbit!  

Pod tímto odkazem jsou uvedeny i další užitečné informace včetně prezentace z prostředí naší 

školy. 

S přáním pevného zdraví! 

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 

 

 

 JAK  POSTUPOVAT PŘI ZÁPISU DÍTĚTE NA NAŠI ŠKOLU? 

Škola má dostatečnou kapacitu k zapsání všech dětí, které se rozhodly plnit povinnou školní 

docházku  právě na naší škole. 

 

V době od 14. 4. – 28. 4. 2020 doručte na adresu Základní školy Frýdek-Místek, 1. máje 1  700 

vyplněné a zákonnými zástupci podepsané následující dokumenty: 

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ 

„Zápisní list“ 

„Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“ 

(ke stažení zde) 

 

 

http://7zsfm.cz/files/Zapis/2020_pohadkove_ukoly.pdf
http://7zsfm.cz/?sekce=dokumentykestazeni
https://7zsfm-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ivo_reha_7zsfm_cz/Eec01M6Z_01PunF1a4dZXT8Bhx0KKdxFQa2hfBmY5KGn3w?e=2g6YMH
http://7zsfm.cz/files/Zapis/2020_zadostoprijeti.pdf
http://7zsfm.cz/files/Zapis/2020_zapisnilist.pdf
http://7zsfm.cz/files/1920/Souhlas_zakonneho_zastupce_se_zpracovanim_osobnich_udaju_9_2018.pdf
http://7zsfm.cz/?sekce=dokumentykestazeni


V případě, že žádáte o odklad školní docházky dítěte a máte již vše vyřízeno (tzn. povinné 

přílohy žádosti o odklad – viz dále) doručte škole „Žádost o odklad školní docházky,“ která se 

dokládá 2 přílohami, a to vyjádřením poradenského školského zařízení (pedagogicko-

psychologická poradna) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato žádost 

se podává místo „Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání,“ ostatní výše uvedené dokumenty 

rovněž vyplníte („Zápisní list“, „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“) 

V případě dosud chybějících příloh (v souvislosti s mimořádnými opatřeními) k „Žádosti o 

odklad školní docházky doručte škole prozatím jen žádost bez příloh. Přílohy doložíte později. 

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky poté, co bude žádost kompletní. 

Všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsané zákonnými zástupci, doručené škole 

v zalepené obálce. Doručení je možné: a) vhozením obálky do poštovní schránky umístěné u 

hlavního vchodu do školy, b) poštou, c) datovou schránkou nebo emailem na 7zs@7zsfm.cz, 

s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email).  

 

POSTUP ŠKOLY PO OBDRŽENÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 

Všechny žádosti budou ředitelstvím školy zpracovány a všem zákonným zástupcům budou 

oznámena registrační čísla jejich žádostí na emailovou adresu uvedenou v „Zápisním lístku.“ 

Nejpozději do 8. května 2020 bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků 

k základnímu vzdělání ve školním roce 2020/2021.“ Jméno vašeho dítěte naleznete pod 

přiděleným registračním číslem. 

 

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1 700 

 

 

 

http://7zsfm.cz/files/Zapis/2020_zadostoodklad.pdf
http://7zsfm.cz/files/Zapis/2020_zapisnilist.pdf
http://7zsfm.cz/files/1920/Souhlas_zakonneho_zastupce_se_zpracovanim_osobnich_udaju_9_2018.pdf
mailto:7zs@7zsfm.cz

