
      

     

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ  918 

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 

 

 

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Chvaletická proběhne v souladu s právními 

předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne v termínu dle školského 

zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.  

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením:  

1. Budeme na ZŠ Chvaletická organizovat zápis bez osobní přítomnosti zákonného 
zástupce a dítěte ve škole.   

2. Na www. školy bude umístěn odkaz, na kterém bude elektronická přihláška. 
3. Tuto přihlášku vyplníte a elektronicky odešlete. 
4. Zpět od nás elektronicky obdržíte zápisový lístek 

5. V něm vyplníte další potřebná data pro školu a elektronicky odešlete. Zápisový lístek 

je možné poslat prostřednictvím datových stránek, mailem s elektronickým podpisem. 

6. Pokud by bylo podání zápisového lístku 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.  

7. Rodiče, kteří nemají možnost přístupu na internet budou mít možnost si ve 

škole vyzvednout zápisový lístek, který rodič vyplní a doručí škole osobně nebo 

poštou. 

8. Dle pokynů MŠMT je nezbytné v případě osobního podání žádosti zákonným 

zástupcem dítěte organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a 

pohybu osob v prostorách školy. Abychom vyhověli tomuto požadavku bude možné  

dohodnout konkrétní termín a čas předání žádosti předem na tel. čísle 720 144 947 

nebo 605 512 104. 

U zákonných zástupců dítěte či jiné osoby k tomuto aktu oprávněné je pro školu 

důležité zjišťovat 

• jméno a příjmení zástupce,  

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby nám 

doložila své oprávnění dítě zastupovat.  



Pokud budeme požadovat doložení rodných listů, stačí když nám doložíte prostou 

kopii dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověříme 

na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.  

 

Pedagogicko- psychologická poradna 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního 

roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky.  

Správní řízení o zápisu se v tomto případě přeruší do doby vydání doporučení školského 

poradenského zařízení.  

 

         J. Knepr 

        ředitel školy 

 

 


