
 

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍD 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace  

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ BEZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 
 

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 2020/2021. 

 

Zápis se na naší škole uskuteční v termínu dle školského zákona, 

tedy v termínu od 15. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 
 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:  

• organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole  

• upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného 

zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně 

osobním vhozením žádosti do poštovní schránky školy nebo poštou  

Podání žádosti  
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:  

• do datové schránky školy  ( ID: g33mm7u) 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

podatelna@jungzs.cz 

• poštou na adresu školy  

• osobní podání (ve výjimečném případě a za dodržení bezpečnostních opatření) 

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy, tel. 731 698 908  

a domluvíme se konkrétním postupu 

 

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 dítěte  

• datum narození,  

• rodné číslo (pokud bylo dítěti přiděleno)  

• 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)  

• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka  

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

• e-mailový a telefonický kontakt zákonného zástupce 

Vzor žádosti přikládáme, je ke stažení  

Pozn. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 

své oprávnění dítě zastupovat.  

 

Škola odešle zákonnému zástupci registrační číslo a informace o dalším postupu na e-mail 

uvedený při registraci. 


