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Informace o průběhu zápisu do 1. třídy – školní rok 2020/2021 

Vzhledem k vydanému opatření MŠMT proběhne od 15. do 30. 4. 2020 zápis do první třídy základní 

školy v Telnici bez přítomnosti dětí následujícím způsobem: 

1. Rodičům dětí s trvalým pobytem v obci Telnice budou všechny tiskopisy týkající se zápisu 

doručeny v úterý 14. 4. do jejich poštovních schránek.  Jedná se o tyto formuláře: 

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 Žádost o odklad povinné školní docházky – bude doručena pouze rodičům, kteří v mateřské 

škole sdělili, že uvažují o odkladu povinné školní docházky. 

 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 

 Všechny tiskopisy jsou také zveřejněny na webových stránkách školy. 

 

2. Rodič (zákonný zástupce) vyplní tiskopis žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad a dotazník pro 

rodiče žáka. Vyplněné dokumenty podepíše a dle svých možností doručí do školy následujícími 

způsoby: 

 Pošle datovou schránkou na: yqmmicb 

 Pošle emailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zstelnice.cz 

 Podepsané dokumenty pošle poštou na adresu: ZŠ a MŠ Telnice, Masarykovo nám. 4,  

664 59 Telnice nebo vhodí do poštovní schránky na budově ZŠ Telnice. 

 Podepsané dokumenty přinese do školy v některém z níže uvedených dnů a hodin: 

o středa 15. 4. od 8 do 11 hod. 

o pátek 17. 4. od 8 do 11 hod. 

o pondělí 20. 4. od 8 do 11 hod. 

o středa 22. 4. od 8 do 11 hod. 

o čtvrtek 23. 4. od 16 do 18 hod. 

o pondělí 27. 4. od 8 do 11 hod. 

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat.  

 

3. Po doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání vám bude emailem zasláno registrační číslo, 

pod kterým bude přijatý žák uveden v seznamu přijatých uchazečů. Seznam přijatých žáků bude 

zveřejněn na vstupních dveřích v budově základní školy a na www.zstelnice.cz . Předpokládané 

datum zveřejnění seznamu je stanoveno na 6. 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.  

Odklad povinné školní docházky: 
 

 Není-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, lze odložit začátek školní docházky  
o jeden školní rok. 
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 Písemnou žádost o odklad, doplněnou o doporučující posudek školského poradenského 
pracoviště (dále jen ŠPP) a odborného lékaře (klinického psychologa, neurologa, kardiologa, 
alergologa, příp. dětského lékaře), předkládá zákonný zástupce škole výše uvedenými 
způsoby. Jsou tedy nezbytná 2 doporučení (ŠPP + odborný lékař). ŠPP je Pedagogicko-
psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum (v případě smyslového, 
tělesného nebo hlubšího mentálního postižení). O odkladu školní docházky rozhoduje podle 
§37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ. 

 V případě, že zákonný zástupce dítěte nedodá k žádosti o odklad doporučení ŠPP nebo lékaře, 
správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení.  

 Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného 
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Kritéria pro přijímání žáků: 
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Telnice, okres Brno-venkov, 
Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice, příspěvkové organizace, že ve školním roce 
2020/2021 otevře jednu první třídu. 

 
1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Telnice. 
2. Ostatní žáci. 
 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu skola@zstelnice.cz nebo na tel. číslech  

544 224 360, 602 500 749. 

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy 
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