
INFO k zápisu do 1. třídy šk. roku 2021-2022 

Zápis do Základní školy Nepomuk, okres Plzeň – jih se uskuteční v termínu 

od úterý 6. dubna do pátku 30. dubna 2021. 

 Z informací MŠMT uvedených níže se zápisu budoucí prvňáčci osobně nezúčastní. 

Prosíme zákonné zástupce, aby se řídili pokyny MŠMT a preferovali bezkontaktní zápis 

( viz body1.+ 2.+3.).  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním 

COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/ 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
3. poštou - doporučujeme 
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné 

organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách 
školy.                                                                                                                                     
V době nouzového stavu bude možné doklady k zápisu do školy doručit osobně pouze po 
telefonické domluvě v pracovních dnech od 8.00 do 12.00  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit 
jedním z výše uvedených způsobů. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu 
náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

 jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

 datum narození, 

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního   
             řádu), 

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při 
podání žádosti zastupuje). 
 

Formuláře potřebné k zápisu jsou na webu školy ke stažení. 

Nastane-li v souvislost se šířením koronaviru  změna  a školy budou opět otevřeny, pozveme všechny 

budoucí prvňáčky do školy, termín zveřejníme na školním webu, kde jsou informace průběžně 

aktualiziovány 

Tel.: 371 591 139          mail: zsnepomuk@volny.cz, ev.  jana.sejvarova@zsnepomuk.cz 

www.zsnepomuk.cz 
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