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Vážení rodiče, 

vzhledem k opatření MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Ředitelka školy stanovila dobu zápisu na období od 1. 4. do 20. 4. 2020. V tomto termínu je nutné doručit 

do školy vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Tuto žádost je možné: 

 stáhnout z webových stránek školy www.zssluknov.cz  (v sekci pro rodiče → dokumenty 

ke stažení), 

 vyzvednout si ji v kanceláři školy ve všední dny v době od 8 do 14 hod. 

Vyplněnou žádost je nutné v termínu zápisu tzn., nejpozději do 20. 4. 2020, doručit ředitelce školy: 

 poštou na adresu školy: ZŠ J. Vohradského Šluknov, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 

 osobně – vhodit do schránky označené nápisem „ZÁPIS“, která je umístěna na levých vchodových 

dveřích hlavní budovy školy, 

 e-mailem pouze s ověřeným elektronickým podpisem na adresu: renata.sochorova@zssluknov.cz, 

 datovou schránkou pouze vystavenou na jméno zákonného zástupce. 

Připravenost dítěte k nástupu do ZŠ je možné si ověřit prostřednictvím informativního plakátku „Co umím 

k zápisu do ZŠ“ umístěného na webových stránkách (v sekci pro rodiče → dokumenty ke stažení). 

 

Pokud se dítě neorientuje ve většině úkolů z výše uvedeného letáku, popř. byl navrhován odklad školní 

docházky učitelkami MŠ, je nutné vyplnit i Žádost o odklad povinné školní docházky, tuto žádost je možné 

získat a doručit nejpozději do 30. 4. 2020, a to stejnými způsoby jako Žádost o přijetí… V případě podání této 

žádosti je nezbytné nejpozději do 31. 5. 2020 doložit Doporučující stanovisko dětského lékaře a školského 

poradenského zařízení (PPP popř. SPC, pokud je tam dítě již evidováno). 

V případě zájmu o umístění dítěte do přípravné třídy je nutné vyplnit Žádost zák. zástupců o přijetí 

do přípravné třídy, tuto žádost je možné získat a doručit nejpozději do 30. 4. 2020, a to stejnými způsoby jako 

Žádost o přijetí… V případě podání této žádosti je nezbytné nejpozději do 31. 5. 2020 doložit Doporučující 

stanovisko školského poradenského zařízení (PPP popř. SPC, pokud je tam dítě již evidováno).  

 

S případnými dotazy se obracejte telefonicky nebo e-mailem na:  

Mgr. R. Sochorovou (renata.sochorova@zssluknov.cz, tel. 736 633 581) nebo  

Mgr. L. Líbalovou (lenka.libalova@zssluknov.cz, tel. 731 495 478). 

                                                                   Děkujeme za pochopení. Vedení ZŠ J. Vohradského Šluknov 
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