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Zápis k povinné školní docházce  
pro školní rok 2020 – 2021 

 
     Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 je nutné 

organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

 

     Potřebné doklady – Žádost o přijetí a Zápisní list si můžete stáhnout na stránkách školy 

www.zsplavsko.cz, nebo si je vyzvednout přímo ve škole (v době mezi 9:00 a 15:00 hodinou). 

     Vyplněné je můžete doručit zpět následujícími způsoby: 

 do datové schránky školy – atmjmjg 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – 

    skola @zsplavsko.cz 

 poštou 

 osobní podání tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 

 

Na mailové adresy uvedené v Zápisních listech vám přjdou informace o přidělení 

registračního čísla pro vaše dítě, pod kterým bude probíhat i proces schvalování žádosti a 

přijímání žáků. 
 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce na Základní 
škole a Mateřské škole Plavsko  

pro školní rok 2020 – 2021 přijímáme 
 od 20. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno  

 zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole  

(informační tabule před školou) 

 a na webových stránkách školy 

www.zsplavsko.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na den 

11. května 2020 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 
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