
Zápis k základnímu vzdělávání 2020                

(zápis do 1. třídy)  
 

 

1. Termín a místo zápisu 

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání proběhne v Základní škole Cerekvice nad 

Loučnou, okres Svitavy v souladu s právními předpisy dle § 36 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský  zákon,   ale s upuštěním od tradičních postupů,  

            průběžně   v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovaní zápisu bez osobní přítomnosti dětí  ve škole.   

Práva a povinnosti rodičů 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 k zápisu k 

povinné školní docházce na předepsaném tiskopise, a to v době od 1.4. do 30.4. 2020 (viz § 36 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí 

dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. (S tím nemáme problém.) 

Proto: 

2. upřednostníme  podání  Žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného 

zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), 

případně přineste vyplněnou žádost osobně  do školy nebo pošlete poštou. Tiskopis 

v listinné podobě si můžete vyzvednout od úterý 24. března 2020 ve škole, na 

obecním úřadu  ve vaší obci.   

      3. Odklad povinné školní docházky 

        O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel                                  

        školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky 

        na základě písemné žádosti o odklad doložené               

          a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

          b) a odborného lékaře.  

       Tyto dokumenty předejte škole, aby mohlo být rozhodnuto o odkladu školní                      

       docházky o jeden rok. 

 

 4. Děti, které měly odklad školní docházky  udělený v roce 2019,  jsou automaticky 

přijaty a jejich rodiče v letošním roce nemusí nic zařizovat. 
 

        Všechny dotazy, informace, dokumenty, podle druhu směřujte na: 

         Telefonní číslo      732 129 662                                                                               

         E-mail:                  paveltupec@lit.cz 

         Datová schránka    bddmj84         

 

  ŽÁDOST O PŘIJETÍ        zde                                                   S pozdravem    

  ŽÁDOST O ODKLAD      zde                                                                  

mailto:paveltupec@lit.cz
https://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/zapis-k-zakladnimu-vzdelavani/zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.html
https://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/zapis-k-zakladnimu-vzdelavani/zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.html

