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Informace sdělované v průběhu zápisu  

do prvního ročníku základního vzdělávání  

pro školní rok 2020/2021 
 

Vážení rodiče, 

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno  

- zveřejněním seznamu uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče na přístupném místě ve škole 

u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy, 

- a na webových stránkách školy www.zsverovice.cz. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 

4. května 2020 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bylo vašemu 
dítěti přiděleno registrační číslo viz výše.  

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.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude doručeno v písemné podobě. 

Poučení o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky 

Byl jsem poučen, že mám možnost od 1. do 30. 4. 2020 požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být povinně doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. 

Byl jsem informován o tom, že v případě odkladu školní docházky platí ze zákona povinnost předškolního vzdělávání. 

Byl jsem informován, jak do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

Doručování písemností do datové schránky 

Co je datová schránka? Jedná se o datové uložiště, kam různé veřejné instituce, firmy, společnosti apod. ukládají 
oficiální dokumenty - vlastně si takto tyto dokumenty mezi sebou posílají. Ve chvíli, kdy je dokument uložen 

do datové schránky, se považuje za doručený. Usnadňuje to tak komunikaci mezi institucemi a odpadá tak zasílání 
poštou, ověřování podpisů. 

Proč, pokud ji máte, po Vás škola chce vědět identifikační číslo datové schránky? 

Pokud máte jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku, pak má škola od 1. 7. 2017 povinnost využívat 
v komunikaci s Vámi místo pošty tuto datovou schránku. Proto od Vás potřebujeme číslo Vaší schránky. Pokud ji 

nemáte, rozhodně ji kvůli škole nemusíte zakládat. Budeme Vám nadále zasílat vše oficiální poštou. 

Ve Veřovicích 16. 3. 2020 

Mgr. Renata Štěpánová        
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Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace   

Veřovice 276 


