
Změněné organizační pokyny k zápisům do 1. ročníku základní školy v souvislosti 

s koronavirovou nákazou 

Termíny a průběh zápisu vycházejí z pokynů MŠMT a zřizovatele  

Vzhledem k aktuální situaci prosíme o přednostní využití forem zápisu bez osobní účasti. 

1. Termíny zápisu: a) bez osobní účasti: 14. – 25. 4. 2020 do 12.00 hod. 

 b) osobní předání:  20. – 23. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. 
  24. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. 
  25. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. 
Při osobním předání bude nutné se předem zaregistrovat na konkrétní čas zápisu (den a hodina) přes 

systém Škola OnLine (vstup přes odkaz na webových stránkách) 

2. Formální část zápisu – formuláře (všechny formuláře jsou ke stažení/vytištění na webových stránkách 

školy) – k zápisu je nutné vyplnit: 

a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

b) Rodný list dítěte (pro zápis bez osobní účasti kopii rodného listu dítěte – tato kopie bude použita pouze 
pro účely ověření osobních údajů v souvislosti se zápisem a následně skartovány/vymazána) 

c) Zápisový lístek 

d) Platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce – pouze při osobní účasti u zápisu -
slouží k ověření trvalého bydliště (spádovosti školy), pro účely zápisu bez osobní účasti seznam spádových 
žáků poskytne řediteli školy zřizovatel 

e) Povolení k trvalému pobytu dítěte, cestovní pas (u cizích státních příslušníků) 

f) v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky – k této 
žádosti je nutné doložit Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení lékaře 

g) na základě doporučení zřizovatele prosíme o sdělení (v případě více podaných Žádostí o přijetí na různé 
ZŠ) Vaší preference ZŠ 

 

3. Doručení vyplněných formulářů (a, b, c, f, g) řediteli školy (zápis bez osobní účasti) 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou) na adresu Základní škola a 
Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116, 272 01 Kladno  

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: škola@8zskladno.cz (nelze poslat jen prostý e-mail), 
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 dalších uvedených způsobů.  

c) datovou schránkou na id: mwwfdz6 

 
4. Přidělení registračního čísla 
Každému uchazeči o přijetí bude přiděleno registrační číslo – informace o přidělení registračního čísla bude 
předána zákonnému zástupci při zápisu s osobní účastí v místě zápisu, při zápisu bez osobní účasti 
doporučeným dopisem s doručenkou nebo datovou schránkou. Výsledky zápisu budou zveřejněny formou 
zveřejněných registračních čísel. 
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