
Aktuální informace k organizaci zápisu dětí k povinné školní docházce pro 

školní rok 2020/2021 

 

Vážení rodiče,  

v důsledku mimořádných opatření vlády ČR je nutné upravit průběh zápisu dětí do 

1. třídy pro školní rok 2020/2021. Podmínky pro zápis uvádíme v následujícím textu. 

Termín zápisu 

Zápis do 1. tříd se bude konat v době od 1. do 10. dubna 2020  

(v souladu s Opatřením k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020).  

 

Místo zápisu 

ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 

 

Počet otvíraných tříd 

2 třídy 

 

Počet přijímaných dětí 

50  
 

Věk zapisovaných dětí 

• děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 

2013 do 31. 8. 2014  

 

• děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok 
 

• dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé 

(5-ti leté) 
 

− dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce musí 

doložit vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)  

 

− dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce musí 

doložit vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a vyjádření 

pediatra (nutno doložit obě vyjádření) 

 

 

Organizace zápisu  

Formální část zápisu: 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ FORMOU DORUČENÍ ŽÁDOSTI O 

PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. POZOR! ŽÁDOST MUSÍ MÍT DUBNOVÉ 

DATUM! Žádost je ke stažení na webových stránkách nebo v tištěné podobě ve vstupním 



vestibulu do školy (pro případ, že nemáte doma tiskárnu, vstup do budovy školy po, st, pá v čase 

od 9 do 11 hod.). 

 

Motivační část zápisu:  

V důsledku mimořádných opatření vlády ČR se motivační část zápisu nekoná. 

 

Doručení žádosti škole 

• datovou schránkou (ID: jnkmazs) 

• e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail s naskenovanou 

žádostí) na adresu zsspojencuol@seznam.cz 

• poštou (nejlépe doporučeně v obálce s označením ZÁPIS na adresu Základní škola 

Olomouc, tř. Spojenců 702/8, 779 00 Olomouc) 

• osobně (BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ), v pracovní dny v termínu 1. - 10. 4. 2020 

v době od 10.00 do 15.00 hod.  

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat. V tomto případě upřednostněte raději osobní podání 

přihlášky. 

 

Každé žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude přiděleno registrační číslo, pod 

kterým bude dítě po celou dobu zápisu vedeno. Zákonný zástupce, který doručí žádost 

dálkovým způsobem, bude o přiděleném registračním čísle informován písemně emailem. 

 

 

Kritéria pro přijímání žáků 

• trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy (přednostní právo na přijetí) 

• dítě s registrací hráče HC Olomouc 

• sourozenec dítěte na ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 

 

Spádové ulice - Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 

Bezručova, Boženy Němcové, Dánská, Grégrova, Havlíčkova, Horní náměstí, Javoříčská, 

Karolíny Světlé, Kollárovo náměstí, Krapkova, Marie Pospíšilové, náměstí Národních hrdinů, 

Nerudova, Nešverova, Ostružnická, Palackého, Palachovo náměstí, Remešova, Riegrova, 

Růženy Svobodové, Švermova, třída Spojenců, třída Svobody, Tylova, Vančurova, Vídeňská, 

Ztracená. 

 

PRO OVĚŘOVÁNÍ MÍSTA TRVALÉHO POBYTU U SPÁDOVÝCH DĚTÍ POUŽIJE 

ŘEDITELKA ŠKOLY SEZNAM SPÁDOVÝCH DĚTÍ ZASLANÝ ŠKOLE 

ZŘIZOVATELEM.  

 

 

Oznámení o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí: 

• na webových stránkách školy www.zszsspojencuol.com nejpozději 24. dubna 2020  

• na vstupních dveřích školy  

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

 



O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí (1 originál), které bude 

součástí spisu dítěte ve škole. Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje písemné rozhodnutí o 

přijetí, bude mu na základě žádosti vystaven stejnopis.  

 

Dítě v zastoupení svého zákonného zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí k 

povinné školní docházce ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. 

 

Prohlídka školy, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Děti se budou moci s prostředím školy seznámit později formou prohlídky (datum bude 

upřesněno na webových stránkách školy po zrušení mimořádných opatření státu). 

 

Schůzka rodičů přijatých budoucích prvňáčků se uskuteční, pokud to mimořádná 

opatření státu v té době umožní, v červnu 2020.  Na této schůzce současně dojde k ověření 

pravdivosti údajů uvedených v přihlášce k základnímu vzdělávání. 

 

Oznámení o nepřijetí 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.   

 

 

Seznámení s obsahem spisu 

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, a to v termínu 23. dubna 2020 (čt), v době od 9 do 11:00 hod. v kanceláři školy. 

(Z důvodů mimořádných opatření vlády po předchozí telefonické rezervaci času, tak aby 

nedocházelo ke kumulaci osob.) 

 

 

Odklad povinné školní docházky 

• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně zralé může zákonný zástupce dítěte požádat 

o odložení docházky o jeden školní rok.  

 

• Ředitelka školy odloží začátek povinné školní docházky na základě:  

− písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu  

− doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

(PPP nebo SPC) a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. 

 

• Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, vyzve škola žadatele (zákonného zástupce) 

k odstranění nedostatků do 30. 4. 2020.  

 

• Pokud zákonný zástupce do 30. 4. 2020 nedoručí škole doporučující posudky, nebo 

neodstraní vady žádosti, přeruší správní orgán (škola) správní řízení na dobu nezbytně 

nutnou.  

 

• Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydá správní orgán (škola) 

nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (pokud žádost obsahovala všechny 

předepsané náležitosti). 

 

V Olomouci 24. 3. 2020   

Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy     

 


