
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ-SENEC, 
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2020/2021 

se koná v pavilonu základní školy v následujících termínech: 

                          v sobotu 4. dubna 2020 od 10.00 do 16.00 hodin, 

                          v úterý 14. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin. 

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu obou rodičů, kteří si přinesou rodný list dítěte, 

doklad o trvalém bydlišti dítěte (např. OP), popř. podklady školského poradenského 

zařízení pro udělení odkladu PŠD. Pokud se jeden z rodičů nemůže s dítětem k zápisu 

dostavit, je nutné, aby zplnomocnil k tomuto úkonu druhého rodiče. 

 
CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ, KTERÉ JE MOŽNO PŘIJMOUT: 55 žáků/2 třídy 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 

1. děti s místem trvalého pobytu v obci Zruč-Senec; 

2. děti, které nastupují po odkladu povinné školní docházky, který byl vydán MZŠ Zruč-Senec; 

3. děti s trvalým bydlištěm mimo obec Zruč-Senec se starším sourozencem plnícím PŠD v MZŠ Zruč-Senec; 

4. děti s trvalým bydlištěm mimo obec Zruč-Senec až do naplnění stanoveného počtu žáků ve třídě nebo do 

naplnění kapacity školy.  Přesáhne-li  počet zapsaných dětí s trvalým bydlištěm mimo obec Zruč-Senec celkový 

počet žáků, které lze přijmout, bude o přijetí rozhodnuto formou losování. Nastane-li tato situace, losování 

proběhne veřejně dne 29. 4. 2020 od 13.00h v hlavní budově školy. 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU: 

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a uvede náležitosti stanovené v 

§ 37 odst. 2, kterými jsou: 

 jméno, příjmení zákonných zástupců; místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

jméno, příjmení a datum narození dítěte; místo trvalého pobytu, 

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

 telefonické spojení na zákonného zástupce či e-mailová adresa, 

 zákonný zástupce dítěte je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, 

 škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných 

podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, 

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv  

na průběh vzdělávání, 

 v případě žádosti o odklad předloží v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU: 

- v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a 

dovedností. 

Ve Zruči-Senci dne 28. února 2020       

 



 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PROBĚHNE VE DVOU 

ŘÁDNÝCH TERMÍNECH: 

1. termín se koná v sobotu 4. dubna 2020 od 10.00 do 16.00 hodin; 

 2. termín se koná v úterý 14. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin 

s možností využití rezervačního systému na oba dva termíny zápisu. 

Odkaz je umístěn na internetových stránkách školy www.zszruc-senec.cz . 

Ten lze využít pro výběr času zápisu ve dvou zápisových třídách v 3. A a  

3. B. Systém bude spuštěn ve 12 hodin dne 13. 3. 2020 a ukončen ve 

12.00 hodin  dne 31. 3. 2020. Součástí registrace je vyplnění elektronické 

přihlášky a elektronického zápisového lístku. Zákonný zástupce tyto 

dokumenty netiskne. Vše podepíše na místě v den zápisu ve škole. 

Rodiče, kteří nechtějí rezervační systém využít, se dostaví ve stanovené 

době pro 1. termín zápisu od 10.00 až 16.00 hodin, pro 2. termín zápisu od 

14.00 do 16.00 hodin bez předchozí registrace do 1. B. V MŠ si předem 

vyzvednou tištěnou podobu přihlášky a zápisového lístku. Oba dokumenty 

vyplní, podepíší a donesou s sebou v den zápisu dítěte do školy. Přihlášku 

a zápisový lístek je možné vyplnit také přímo ve škole v den zápisu. 

Zápis začíná pro všechny bez rozdílu, při použití registrace nebo bez ní, ve 

třídě 4. C cca 15 min. před rezervovaným časem kontrolou dokumentů. 

Upozorňujeme na skutečnost, že pořadí při elektronické registraci není 

kritériem pro přednostní přijetí dítěte do 1. ročníku. Bez rodného listu 

dítěte nebo dokladu totožnosti zákonného zástupce nelze zápis provést. 

  

Zápis pro všechny děti, které se k zápisu dostaví, končí ve třídě 1. A, kde 

budou zákonní zástupci vyrozuměni o výsledku zápisu.  

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odložení PŠD, vezme s sebou i 

příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. 

Pokud se k zápisu dostaví s dítětem pouze jeden rodič, bude mít s sebou 

vždy vyplněnou plnou moc druhého rodiče (je k dispozici v MŠ, není 

požadováno úředního ověření). V den zápisu si  mohou zájemci o školní 

družinu a o stravování vyplnit přihlášky na místě, a to u vedoucí ŠD pí 

Mileny Záhoříkové a vedoucí ŠJ pí Jaroslavy Kupkové ve třídě 4. C. 

Bude-li dítě přijato k základnímu vzdělání i v jiné škole, žádáme zákonné 

zástupce, aby nám tuto informaci co nejdříve sdělili. 


