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Oznámení o přijímacím řízení k základnímu vzdělávání            

ve školním roce 2020/2021 

Vypracoval: PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

Dne: 20. března 2020 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Spálově, příspěvková organizace, Spálov č. 1,  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání a na základě opatření MŠMT k zápisům do základních 

škol pro školní rok 2020/2021 si dovoluje informovat všechny rodiče dětí, že zápis se 

koná  bez přítomnosti rodičů a žáků podáním přihlášky elektronickým způsobem nebo 

listinným podáním běžnou poštou 

 

do úterý 7. dubna 2020  
přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) v 1. třídě s klasickou formou výuky  

a do středy 8. dubna 2020 
 přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) v 1. třídě na principech 

montessori pedagogiky  
 

Zapsány budou děti, které do 31. srpna 2020 dovrší šesti let. Požádá-li o to zákonný 

zástupce dítěte, lze ve stejném termínu i zapsat dítě, které je tělesně i duševně přiměřeně 

vyspělé a dosáhne šesti let věku do 30. června 2021. Zákonný zástupce je povinen přihlásit 

dítě ke školní docházce. Při vlastním zápisu bude brána na zřetel aktuální přihláška k ZV, 

doplněná zápisním listem – viz. příslušný formulář na www.zsspálov.cz 

K zápisu je třeba dodat průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, 

doklad o bydlišti (za postačující se pokládá adresa uvedená v žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání) a doporučení školního poradenského zařízení v případě, že bude žádáno o 

odložení povinné školní docházky nebo o domácí vzdělávání. 

 

Poznámka: Za podanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude pokládána již podaná 

předběžná přihláška, které již bylo přiděleno registrační číslo a kterou potvrdí zákonný 

zástupce  doložením (výše uvedenými způsoby) vyplněného zápisního listu, kopii průkazu 

totožnosti a rodného listu dítěte. Na základě všech doložených dokladů, resp. kopií,  Vám 

bude e-mailem zasláno potvrzení o přidělení registračního čísla. Kontaktní údaje pro 

elektronickou i listinnou komunikaci jsou uvedeny v záhlaví tohoto oznámení. Kapacita 

přijímaných žáků je omezená a přednostně budou přijímání zájemci ze spádových oblastí.  

 

Ve Spálově 20. března 2020            

 

 

        ……………………………………. 

        PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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