
 
                        

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 
opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.  
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole..  
 
Více informací zde: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-
2021 
 

Žádost o přijetí/Žádost o odklad vyplníte na adrese https://zapisdozs.brno.cz/ 

Veškeré provedené rezervace v aplikaci – Zápis do ZŠ jsou neplatné vzhledem 
k mimořádnému opatření! Další rezervace neprovádějte! 

Termín zápisu (sběr žádostí) proběhne 3. 4. 2020. Do 2. 4. 2020 je nutné doručit 
vyplněnou Žádost o přijetí/Žádost o odklad s veškerými doklady. 

Žádost o přijetí/Žádost o odklad je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy – ID datové schránky zx63jy3 (do předmětu zprávy 
napíšete Žádost do 1. roč. a číslo přihlášky) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – 
emailem na adresu novakova@zschrlice.cz (do předmětu zprávy napíšete Žádost do  
1. roč. a číslo přihlášky) 

3. Osobně – Žádost v řádně uzavřené obálce (na obálku napíšete – Žádost do 1. roč.  
a číslo přihlášky) vložíte do poštovní schránky, která je před budovou školy nebo 
ponecháte na vrátnici školy  

4. Poštou – tento způsob nedoporučujeme vzhledem k současné situaci a provozu na 
České poště – prosíme, abyste Žádost vložili do poštovní schránky – viz. bod 3 

Žádost o přijetí/Žádost o odklad 

Žádost musí být řádně vyplněná a důkladně zkontrolovaná. Musí být podepsaná zákonným 
zástupcem. Žádost bez podpisu zákonného zástupce nemůžeme akceptovat!  

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, tak vytisknete Žádost o přijetí i Žádost  
o odklad. K žádosti o odklad doložíte příslušná doporučení (PPP + praktický lékař). 
V případě nedoložení obou doporučení se Žádost o odklad přeruší z důvodu nedoložení 
veškerých doporučení a musíte chybějící doporučení doložit nejpozději do 31. 5. 2020, 
jinak bude Žádost o odklad zamítnutá. 

K Žádosti o přijetí/Žádosti o odklad je nutné doložit: 
1. Kopii rodného listu 
2. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce 

a. na kopii OP zákonného zástupce dopíšete: Souhlasím se zpracováním osobních 
údajů za účelem získání osobních údajů v rámci zápisu do ZŠ. Za souhlasem se 
zpracováním osobních údajů se podepíše zákonný zástupce a doplní datum 



 
 
 

3. Kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců) 
a. na kopii dopíšete: Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem získání 

osobních údajů v rámci zápisu do ZŠ. Za souhlasem se zpracováním osobních 
údajů se podepíše zákonný zástupce a doplní datum 
 

Žádost o přijetí/Žádost o odklad doručíte: 
1. Datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý email!)  
V jednom pdf souboru bude: 

a. naskenovaná žádost s podpisem zákonného zástupce 
b. naskenovaný rodný list dítěte 
c. naskenovaný občanský průkaz zákonného zástupce s podpisem a souhlasem 

zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů 
d. naskenovaný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných 

zástupců) s podpisem a souhlasem zákonného zástupce se zpracováním 
osobních údajů 

2. Osobně/poštou – jedna řádně uzavřená obálka bude obsahovat: 
a. Kopii rodného listu 
b. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem 

zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů 
c. Kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných 

zástupců) s podpisem a souhlasem zákonného zástupce se zpracováním 
osobních údajů 

Kontakt: 

 Tel.: 604 247 432, 734 737 128 
 E-mail: mailto:novakova@zschrlice.cz, kratinova@zschrlice.cz 
 Web: www.zschrlice.cz    

 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………….. 
                PaedDr. Marie Vlčková 
         ředitelka ZŠ a MŠ 
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