
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
 

1 
 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

 
1. Zápis k plnění povinné školní docházky proběhne v prostorách školy ve středu 22. dubna 2020  

v době od 8 do 17 hodin.  

2. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.  

3. Předání požadovaných dokumentů lze provést v elektronické podobě nebo osobně ve škole. 
Osobní přítomnost zákonných zástupců je vyžadována pouze v případě, že nebyla provedena 
registrace v systému zápisu nebo zákonný zástupce nemá možnost dodat nezbytné dokumenty 
elektronickou cestou.  

4. V případě, že se zákonný zástupce nezaregistroval v elektronickém systému zápisu, dostaví se 
v den zápisu do školy s potřebnými dokumenty a zde bude provedena registrace do systému. 

 

5. Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky – požadované doklady. 
 

A. Elektronická cesta  
Škole zašlete na e-mail skola@6zs.cz  nebo do datové schránky xarw7je tyto dokumenty 
(prostá kopie): 

 Rodný list dítěte (kopie, sken). 
 

B. Osobní předložení dokumentů ve škole 

 Rodný list dítěte. 

 Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

 Cizinci – cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. 
 
 

6. Žádost o odklad povinné školní docházky – požadované doklady. 
 

A. Elektronická cesta  
Škole zašlete na e-mail skola@6zs.cz  nebo do datové schránky xarw7je tyto dokumenty 
(prostá kopie): 

 Rodný list dítěte (kopie, sken). 

 Doporučení odložení školní docházky z pedagogiko-psychologické poradny nebo 
speciálně-pedagogického centra (kopie, sken). 

 Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (kopie, sken). 
 

B. Osobní předložení dokumentů ve škole 

 Rodný list dítěte. 

 Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

 Cizinci – cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. 

 Doporučení odložení školní docházky z pedagogiko-psychologické poradny nebo 
speciálně-pedagogického centra. 

 Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
 
 

7. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zpřístupněno zveřejněním seznamu přijatých 
žáků, který bude vyvěšen na vstupních dveřích školy, elektronicky na webových stránkách školy  
a webových stránkách Městského úřadu Šumperk. Na tomto seznamu budou přijatí žáci uvedeni 
pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při registraci do elektronického systému (viz 
potvrzení o zaevidování žádosti). Pokud zákonný zástupce nutně potřebuje rozhodnutí v listinné 
podobě, škola mu je po předchozí telefonické domluvě vystaví od 27. 4. 2020 (tel. 583 215 284). 
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8. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude vydáno ihned u zápisu, pokud budou 
předloženy výše uvedené potřebné dokumenty. V případě, že zákonný zástupce v den zápisu 
nepředloží všechny potřebné dokumenty, bude mu vystaveno rozhodnutí o přerušení správního 
řízení a stanoven termín, do kdy požadovanou dokumentaci dodá. 

9. Postup v případě osobní účasti zákonného zástupce při zápisu 

 Vstup bude umožněn pouze hlavním vchodem do školy. 

 Vstupující osoby musí mít roušku na obličeji a při vchodu použijí připravenou desinfekci 
na ruce. 

 Vlastní zápis bude probíhat v kanceláři školy (1. poschodí - vlevo, dveře č. 80). 

 Pro čekající rodiče bude připravena učebna naproti kanceláři školy (1. poschodí – vlevo, 
dveře č. 65). 

 Se zákonným zástupcem, který není dosud zaregistrován v elektronickém systému, bude 
provedena registrace pracovníkem školy. 
 

10. Předání dokumentace školy a dalších informací po zápisu 

 V případě elektronického podání žádosti o přijetí budou zákonným zástupcům přijatých 
žáků po proběhnutí zápisu zaslány elektronicky na e-mail další informace a dokumenty 
školy. 

 Zasláno bude následující: 
1. Informace k dalšímu postupu po zápisu, informace ke školní družině, informace ke 

školní jídelně. 
2. Přihláška do školní družiny. V případě zájmu je potřeba přihlášku vyplnit a dodat do 

kanceláře školy (elektronicky nebo osobně) do 20. 5. 2020. Přihláška musí být 
podepsána zákonným zástupcem dítěte. 

3. Přihláška ke školnímu stravování. V případě zájmu je potřeba přihlášku vyplnit  
a dodat do kanceláře školy (elektronicky nebo osobně) do 30. 6. 2020. Přihláška musí 
být podepsána zákonným zástupcem dítěte. 

 V případě osobní účasti zákonného zástupce u zápisu mu budou výše uvedené dokumenty 
předány osobně. 

 
 
 
V Šumperku dne 3. dubna 2020 
        Mgr. Viktor Verner 
              ředidel školy 

 
 

 
 
 
 

 


