Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha - východ, příspěvkové organizace
oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 proběhne
vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s onemocněním COVID-19 jinou formou, a to v souladu s opatřením Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020.

Zápis k povinné školní docházce se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

ZÁPIS PROBĚHNE V TERMÍNU OD 16. 4. 2020 DO 30. 4. 2020
V tomto termínu je třeba doručit škole přihlášku k zápisu.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání se vygeneruje se ze systému Bakaláři - Zápisy Online, ve
kterém se žadatel zaregistruje - viz odkaz na www.zsmnichovice.cz
(Ve stanovené lhůtě musí být přihláška škole doručena, ne pouze podána k poštovní přepravě.)
Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a pro děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020.
K hladkému průběhu a vzájemné informovanosti můžete využít registrační systém na
www.zsmnichovice.cz v odkaze Bakaláři - Zápisy Online, kde se zaregistrujete a vygenerujete žádost.

Budou přijati pouze žáci, kteří mají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu:
Mnichovice, Hrusice, Struhařov, Všestary. Místo trvalého pobytu dětí bude
ověřeno na obecních úřadech, které vedou evidenci obyvatel.
Řízení k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2
školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní
školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum
zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se
správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
Seznam s přijatými uchazeči bude zveřejněn nejpozději 30. května 2020 na www.zsmnichovice.cz.

Stránka 1 z 3

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit v kanceláři školy na základě
předem zaslaného oznámení na email: zapis@zsmnichovice.cz. Bude určen konkrétní termín
návštěvy, protože je nezbytné organizovat případné nahlédnutí do spisu tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Seznam dokumentů potřebných k zápisu:
 Žádost o přijetí – vygenerovaná po registraci v systému Bakaláři – Zápisy
Online – podepsaná osobou, která žádost podává
 Žádost o odklad + originály povinných příloh
(doporučení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa)
 K žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.
Žádost je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: jv4mtcm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na
email: zapis@zsmnichovice.cz
3. poštou na adresu školy:
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
Bezručova 346
251 64 Mnichovice
(Ve stanovené lhůtě musí být přihláška škole doručena, ne pouze podána k poštovní
přepravě.)
4. osobní podání vyplněné žádosti prostřednictvím uzamykatelné schránky u vchodu do areálu
školy Bezručova 346, Mnichovice
(Pověřená osoba bude pravidelně box vybírat a odešle potvrzení o přijetí žádostí do emailu
žadatele nejpozději do 3 pracovních dnů.)
Odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon):
 rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, podá žádost o odklad v
řádném termínu zápisu
 rodič vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, který se vygeneruje
v systému Bakaláři- Zápisy on-line, a odešle na adresu ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres
Praha - východ nejpozději do 30. 4. 2020 spolu s doporučením pedagogicko-psychologické
poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2019/2020 povolen, musí znovu požádat o
přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku
Předčasný nástup pro dítě, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020:
 může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/ 2021
musí mít doporučení:
 pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny
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pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny a od odborného lékaře

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) zajistí nejnutnější služby v
souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky doporučení k odkladu povinné školní docházky.
Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského
poradenského zařízení.
Pokud nemáte možnost žádost elektronicky vyplnit nebo vytisknout, je možné doručit žádost o
přijetí (případně žádost o odklad) v jiné listinné podobě:
 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 žadatele (dítěte),
datum narození,
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).
 S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.)
 Nezapomeňte uvést kontaktní údaje na osobu, která žádost podává: telefon, email.
Pokud bude žádost neúplná či bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např.
emailem bez uznávaného elektronického podpisu), budeme vás kontaktovat a domluvíme způsob
doplnění chybějících údajů.
V případě nejasností nás kontaktujte na email: zapis@zsmnichovice.cz.
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy
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