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INFORMACE O ZÁPISU DO DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

TERMÍN ZÁPISU:   1. a 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti ve škole. 

Doporučujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce 

a dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem nebo  email s podepsanou 

naskenovanou žádostí o přijetí), případně poštou. Dokument naleznete  zde  

Kontaktní e-mailové adresy: janu@zsbarr.cz (Ing. Janů) a havlova@zsbarr.cz (Mgr. Havlová) 

Pro školní rok 2020/21 se budou otevírat 3 až 4 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí.   

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své 

děti k základnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2020/2021 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

Po ukončení nouzových opatření a znovuotevření škol budeme na webových stránkách 

školy informovat o setkání rodičů a dětí, podobné běžnému prezenčnímu zápisu.  

Na toto setkání budete potřebovat: 

 rodný list dítěte, 

 kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, 

 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 

 u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče, 

 cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění. 

Pro školní rok 2020/21 otevíráme třídu s výukou matematiky prof. Hejného, třídu bez zaměření – 

běžná, nutno vyznačit na přihlášce k základnímu vzdělávání, vybrat lze pouze jednu možnost. 

Konečné zařazení žáků do tříd proběhne podle možností a kapacity školy.  

Upozornění: Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce zákonný zástupce dostane v co nej-

kratší možné lhůtě. O tom, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete informováni do 14 

dnů po ukončení zápisu na webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu školy. Z důvodu ochrany 

osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, která obdržíte od nás zpět mailem nebo do da-

tové schránky. Proto vás prosíme o jejich uschování. 

Obvykle připravujeme pro naše budoucí prvňáčky (děti zapsané do naší ZŠ) s pobytem ve škole v projektu 

ŠKOLA NANEČISTO. V rámci projektu se seznámí se školní výukou, s paní učitelkou, se staršími spolu-

žáky a postupně tak překonají obavy z neznámého školního prostředí. Termín: 9.6. 2020 od 16 do 16:45 

hodin je prozatím stále platný.  (Sraz ve vestibulu školy pět minut před zahájením). Předběžné přihlašo-

vání není nutné. 

Těšíme se na Vás.     Vedení školy 
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