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V souvislosti s opatřením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů 
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vycházejících z mimořádných opatření 

ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření 
onemocnění COVID-19 jsme upravili podmínky a průběh zápisu na ZŠ Javorník, okres Jeseník 

následovně: 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze formálně 
(bez přítomností dětí), 

 

 

 a to podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce:  

v období od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020  

v Základní škole Javorník, okres Jeseník 

Pro školní rok 2020/2021 mohou být zapsané: 

 děti narozené v období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014 

 děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

 děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2020: 

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení 

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a                     

odborného lékaře 

Průběh zápisu – formální podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce - postup: 

 Zákonný zástupce pečlivě vyplní a pošle na adresu školy (nebo odevzdá v kanceláři školy) uvedené 

dokumenty:  
1. Žádost o přijetí 

2. Zápisový list žáka 

Rodič má možnost si uvedené dokumenty sám vytisknout z příloh nebo si je vyzvednout (případně i vyplnit) ve 

škole vždy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 v období od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020. 

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2020/2021 

 Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít dvě první třídy. Nynější předpoklad je, že třídy budou 

málo početné. Vyzýváme rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad, aby tuto skutečnost přehodnotili 



strana 2 z 2 

vzhledem k uvedené malé naplněnosti. Může se stát, že v následujícím školním roce bude otevřena 
pouze jedna početná třída. 

 Z důvodu dodržení legislativních postupů uvádíme níže kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní 

docházky pro školní rok 2020/2021, přestože již nyní předpokládáme přijetí všech uchazečů. 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021: 

 Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Javorník, okres Jeseník. 

 Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Javorník, a byl jim povolen odklad povinné školní 

docházky. 

 Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy. 

 Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem. 

Oznámení o přijetí: 

 Pokud uchazeč o přijetí splní všechny legislativní náležitosti, bude automaticky přijat do 1. ročníku 

ve školním roce 2020/2021. 
 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče si bude možné převzít v období od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

v úředních hodinách v kanceláři školy. 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky: 

 Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, si musí napřed také podat 

žádost o přijetí, viz formální podání žádosti, uvedené výše. 
 Vzhledem k současné situaci budeme formální záležitosti odkladu řešit podle vývoje, nejdříve však 

v květnu. Včas Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy. 

 Zákonný zástupce si pak podá žádost o odklad povinné školní docházky. 

 Součástí žádosti bude doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. 

Co našim žákům nabízíme? 

 Širokou nabídku zájmových útvarů 

 Výuku anglického jazyka již od prvního ročníku 

 3. hodinu TV – plavání v 1. – 7. ročníku 

 Výlety, exkurze a kurzy, včetně lyžařského výcviku v 7. ročníku 

 Školní družinu 

S činností školy a školním vzdělávacím programem se můžete podrobněji seznámit na internetových 

stránkách www.zsjavornik.cz  

  

 

        Mgr. Marek BURY, ředitel školy 
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