
ZÁPIS PRO DĚTI DO 1. TŘÍDY 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně před COVID-19 a 
opatření MŠMT k zápisům k povinné školní docházce, proběhne zápis  do 1. třídy bez osobní 
přítomnosti dětí ve škole a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. 

Zápis bude probíhat v období od 1.4. do 30.4.2020. V tomto období doručte přihlášku a 
ostatní tiskopisy škole datovou schránkouID: 2j4mj7c, e- mailem na skola@zsbysice.cz 
s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do schránky školy (ta bude umístěna u 
hlavního vchodu). 

K zápisu se přihlašují děti od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti s rozhodnutím odkladu z loňského 
roku. 

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií: KRITÉRIA. Místo trvalého pobytu dítěte u 
spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

FORMULÁŘE: 

U zápisu se vyplňují formuláře - "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list do 
1.třídy" Stáhněte si je zde na našich stránkách. Zákonným zástupcům, kteří se již stačili 
rezervovat on-line na reservio.cz  zašleme formuláře na e-mail. K žádosti přiložte kopii 
rodného listu dítěte. 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 

O odklad povinné školní docházky požádá zákonný zástupce formulářem "Žádost o odklad 
povinné školní docházky", který si zde stáhněte, vyplňte a doručte do školy datovou 
schránkou, e-mailem, poštou nebo osobně do schránky školy. 

K odkladu školní docházky si zákonný zástupce musí zajistit tyto dva doklady: 

 Doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. 
 Doporučení dětského lékaře. 

Žádost o odklad dodejte ihned a požadované doklady podle možností, nejpozději do konce 
srpna 2020. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 

Každé dítě obdrží od nás registrační číslo, které Vám zašleme e-mailem. Z tohoto důvodu Vás 
žádáme o jeho správné uvedení v zápisním listu. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam 
přijatých a nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny nejpozději 29. května 2020. 

POČET TŘÍD: 

mailto:skola@zsbysice.cz
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/Kriteria-1třída-2020.pdf
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/Kriteria-1třída-2020.pdf
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/Žádost_o_přijetí_do_školy_2020.docx
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/zapisni-list-2020.docx
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/zapisni-list-2020.docx
https://zs-a-ms-bysice-okres-melnik.reservio.com/booking/business/service/resource?businessId=2a3dee5f-9f1f-42fd-b082-c05f3785cd94&serviceId=b5ad27d7-235d-4661-bcd7-51e3acf5ca8e&resourceId=a2d0fe25-53a9-4731-ad68-16fda9857c7c
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/Žádost_o_odklad_2020.docx
http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2020/Žádost_o_odklad_2020.docx


Ve školním roce 2020/21 se otevírá jedna 1. třída, která se naplňuje do kapacity 29 žáků. 
Pokud by byl počet dětí z Byšic a ze spádových obcí větší než 29, pak budou otevřeny 2 třídy. 

PROJEKT PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - "PŘEDŠKOLÁČEK" 

Pro budoucí prvňáčky je tradičně organizován projekt Předškoláček. O tomto projektu 
budete více informováni na našich stránkách podle situace s omezením provozu školy 
v souvislosti s COVID-19. 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁČKŮ - DESATERO PRO RODIČE 

 

http://www.zsbysice.cz/images/dokumenty/2018/Doporučení_pro_rodiče_předškoláčků.pdf
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