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PRAVIDLA 
 SCHŮZKY

Nechte, prosím, svůj mikrofon vypnutý, zapněte pouze
v případě, že budete vyzváni moderátorem této
schůzky.
O slovo se, prosím, přihlaste kliknutím na tlačítko
"ručičky". Po komunikaci funkci ručička vypněte.
Komunikovat můžete také přes chat schůzky.
Chat využívejte pouze k tématu schůzky.
Pokud je to možné, zapněte kameru.
Děkujeme za dodržování pravidel.

 



ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, 
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
A ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE 
V TÝDNU 
OD 19. DUBNA (PONDĚLÍ)
BUDE SPUŠTĚN V 8.00 HODIN
DO 23. DUBNA 2021 (PÁTEK)
UKONČENÍ V 0.00



ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního
řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby:

− do datové schránky školy (G7JMA3P),
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 
− osobním podáním ve škole.



DŮLEŽITÉ!
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím
jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,
faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se 
k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti doporučuje MŠMT organizovat příjem
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např.
schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. 

Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná
protiepidemická opatření.



Zápis v ZŠ Velvary proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

ELEKTRONICKOU
FORMOU

Podrobný popis uveden
 v bulletinu školy, zde při
prezentaci, byl vytvořen

"tutorial" - vše na stránkách
školy!

SPECIÁLNÍ
SCHRÁNKY PŘED

BUDOVOU
ŠKOLY

Je možné si vzít celou složku
a doma vybrat to, co je pro

Vás potřebné - vyplnit a
vrátit zpět do schránky k

tomu určené.



FORMULÁŘE
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
Žádost o přijetí dítěte do školní družiny
Zápisový lístek

Na stránkách školy je možné stáhnout veškeré žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného
listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie)
nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí
být součástí spisu.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky je nutné ještě přiložit
vyšetření z PPP a doporučení dětského lékaře.



ODKLAD PŠD

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení
školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo

klinického psychologa. 
Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. 

ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, 
tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný

zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení
o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví

dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný
zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví 

v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.



Formulář Žádost o přijetí k povinné školní docházce 



Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky

Doporučení ŠPZ
 

+

Doporučení odborného
lékaře nebo klinického

psychologa



Další poradenská zařízení



Formulář Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy



Formulář Žádost o přijetí dítěte do školní družiny



KONZULTAČNÍ
OKÉNKO

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti se
zapsáním Vašeho dítěte do 1. ročníku nebo

odkladu PŠD, konzultace bude možná 
21. dubna 2021 od 14.00 - 16.00.   



Ředitelka ŠJ: Radka Vosmíková
315 761 165
723 413 251 kancelář
602 684 919 kuchyně
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz

 

Přihlášení do školní jídelny

mailto:jidelnavelvary@tiscali.cz


Jak provést
elektronický

zápis?
Přihlašte se na www.zsvelvary.cz

Pan učitel Perlík Vás nyní provede jednoltivými kroky:  



SROLUJTE NA
ODKAZ PRO ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU
Zde najdete proklik na www.skolaonline.cz
Zde je možné učinit elektronické přihlášení vašeho dítěte, dále

je zde možné stáhnout i vytisknout formuláře, které budou
rovněž umístěny ve schránkách před budovou školy.

Pokud své dítě registruje elektronicky, škola Vaši Žádost 
o přijetí a Zápisový lístek vygeneruje. Z Vaší strany nejsou
nutné již žádné administrativní úkony, pouze při převzetí

Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí  o odkladu PŠD doplníte
podpis zákonného zástupce a aktuální údaje v Zápisovém

lístku.



TUTORIAL
Jak na elektronický zápis - připravujeme - bude
zveřejněn na stránkách školy www.zsvelvary.cz



ODEVZDÁNÍ
DOKUMENTACE

Pokud jste zvolili formu "papírovou" -
odevzdejte, prosím, veškeré dokumenty do
schránky k tomu určené před budovou školy.
Dokumenty je také možné zaslat elektronicky
na e-mail:  zsvelvary@zsvelvary.cz

mailto:zsvelvary@zsvelvary.cz


ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Zpracování Vašich žádostí proběhne v týdnu 
od 26. dubna - 30. dubna 2021

Pokud žádáte o odklad PŠD a potřebné dokumenty (vyšetření ŠPZ a
doporučení lékaře) nebudou dodány do třiceti dnů od podání žádosti, 
bude správní řízení pozastaveno Usnesením o přerušení správního řízení.
Správní řízení pak bude opět zahájeno po dodání všech náležitostí
dokumentem Vyrozumění o ukončení přerušení správního řízení. 
 



PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k povinné školní
docházce
ROZHODNUTÍ o odkladu povinné školní docházky

Proběhne v týdnu od 3. května do 7. května 2021
v recepci školy (v provozní době recepce).

Zde Vám bude vydáno:

Rozhodnutí bude předáno zákonným zástupcům - nutné
podepsat PŘEVZETÍ rozhodnutí!



SETKÁNÍ PRO RODIČE ZAPSANÝCH ŽÁKŮ

 

Setkání proběhne 24. června 2021 (čtvrtek),
v 16.30 hodin,

místo bude upřesněno v závislosti 
na epidemiologických opatřeních

 
Na setkání budou představeny třídní učitelky

 a  rozdělení žáků do tříd.
Dále Vás seznámíme s organizací

 1. školního dne 1. září 2021. 



DISKUZE - DOTAZY

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST.


