
Základní škola a Mateřská škola Radostice , okres Brno – venkov , příspěvková organizace 
 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Radostice, okres Brno - venkov 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k 

ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 následující opatření: V 

souladu se školským zákonem (§ 36) se uskuteční v letošním roce zápis do 1. ročníku pro školní rok 

2020/2021 pouze formálním způsobem, motivační část se neuskuteční. To znamená, že rodiče v době 

zápisu, tedy od 1.4.2020 do 30.4.2020, doručí do školy žádost o přijetí.  

 
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021  
Zápis bude organizován bez dětí a jejich zákonných zástupců přítomných ve škole takto:  
 
Zákonný zástupce si vytiskne potřebné formuláře z webových stránek školy – zs.radostice.cz nebo 
z webových stránek obce – www.radostice.cz 
 

 Přihláška k zápisu k povinné školní docházce  

 Zápisní list pro školní rok 2020/21  

 Žádost o odklad povinné školní docházky  

1. Přihlášky budou přijímány od 1. 4. – 30. 4. 2020  

2. Zápis proběhne bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých.  

3. Připravené materiály k zápisu lze doručit:  

 E-mailem s elektronickým podpisem  

 S originálním podpisem do poštovní schránky základní školy nebo poštou 

 Po telefonické domluvě ředitelce školy : 724 239 818  

4. K zápisu je třeba doručit:  

 Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce  

 Zápisní list pro školní rok 2020/21  

 Kopii rodného listu dítěte , bez ověření 
 
 
5. Pokud rodiče žádají o odklad povinné školní docházky doručí : 

 Žádost o odklad povinné školní docházky  

 Doporučující stanovisko pedagogicko- psychologické poradny o odkladu (pokud již rodiče 
vyřídili, lze odevzdat dodatečně)  

 Doporučení o odkladu dětskou lékařkou (pokud již rodiče vyřídili, lze odevzdat dodatečně)  
 
 
Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí obdrží zákonní zástupci v prvním týdnu měsíce května.  
 

 

V Radosticích  24.3. 2020                                                                    Mgr. Drahoslava Drábková 

 


