
Aktualizované informace k zápisu do 1. třídy 

pro školní rok 2020/2021 
 

Vážení rodiče, 

děkuji Vám všem za odezvu, už mám vyjádření od všech a mohu tak upřesnit informace.  

• Všichni jste si vybrali variantu „osobní předání“ dokumentů bez dítěte!   
• Dle nařízení MŠMT je tato varianta možná, při dodržení max. možných hyg. zásad – 

tedy s rouškou a s odstupem od sebe.  
• Zápis tedy proběhne v původně stanoveném termínu ve dnech 2.4 a 

3.4. 2020, přesně dle harmonogramu zde: 
http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/harmonogram.pdf  

• Prosím, přicházejte přesně na čas (jen jeden rodič, a s rouškou), tím pádem tu vždy 
budete jen dva a každý půjdete do jiné třídy.  

• Prosím, vyplňte si rozhodně předem „Žádost o přijetí/odklad“, kterou jsem Vám 
dával na schůzce, ev. si ji stáhněte zde: 
http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/zadost-o-prijeti-odklad.pdf  

Pokud žádáte o odklad, je potřeba dodat obě zprávy (posudky):  z PPP a od pediatra. 

• Pokud už máte dítě vyšetřené, ale zprávu nemáte, zkuste kontaktovat paní Mgr. 
Karolínu Soukupovou emailem (karolina.soukupova@pppcb.cz) , jsem s ní 
domluven, že Vám zprávu pošle, nebo ji na Váš pokyn pošle škole do DS.  

• Rovněž  můžete i svého pediatra požádat, aby Vám zaslal zprávu e-mailem , formulář 
zde: http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/posudek-odklad.pdf  

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webu školy pod registračním číslem, které obdržíte zde 
ve škole při zápisu 

Připomínám, že u zápisu musíte předložit: 

• Žádost o přijetí/odklad (najdete zde: 
 http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/zadost-o-prijeti-odklad.pdf 

• Rodný list dítěte 
• Svůj platný OP  
• Rozhodnutí o odkladu (pokud jste měli odklad jinde, než na naší škole) 
• Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud není z Borku 
• Doporučení ped.psych. poradny a dětského lékaře v případě žádosti o odklad (v 

nouzi příslib dodání) 

 

Zápis je správní řízení a na rozhodnutí je 30 dnů.  

• Pokud budou dodány všechny náležitosti, je možno rozhodnout dříve.  
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• Naopak v případě nedodání všech potřebných dokumentů, může dojít k přerušení 
správního řízení. Ale pevně věřím, že i v této složité době to zvládneme bez 
problémů! 

• Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, je možno si ho vyzvednout ve škole, ale v současné 
situaci to považuji za zbytečné – vyzvednete si – pokud na tom budete trvat, až 
budou zase děti ve školce! 

• Kdybyste cokoli potřebovali, kontakt na ředitele: (reditel@zsborek.cz) či telefonicky 
(775 622 766)  

 

Mgr. Radek Cvach Radek  

ředitel ZŠ a MŠ Borek  
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