Opatření k zápisům do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID – 19 a na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, vydaného k zápisům do základních škol na školní rok 2020/2021, proběhnou
zápisy do 1. ročníku povinné školní docházky v souladu s právními předpisy bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Ve Vyškově se zápis uskuteční v termínu od 2. 4. do 16. 4. 2020 na těchto základních školách
zřízených městem: ZŠ a MŠ Letní pole, ZŠ Morávkova 40, ZŠ Nádražní 5, ZŠ Na Vyhlídce
12, ZŠ Purkyňova 39, ZŠ Tyršova 4.
Příloha obecně závazné vyhlášky města Vyškova č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem, byla vyvěšena na nástěnkách mateřských škol ve Vyškově
a na webových stránkách města www.vyskov-mesto.cz.
Zápisy jsou organizovány nejen bez osobní přítomnosti dětí ve škole, ale upřednostňuje se,
pokud to je možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve
škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace
osobně do školy nebo poštou.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách
školy. Na webových stránkách jednotlivých škol bude upřesněno.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Univerzální žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro výše uvedené školy zřizované městem
Vyškov si stáhnete zde:
https://www.vyskovmesto.cz/zapisy%2Ddo%2D1%2Drocniku%2Dzs%2Dnove%2Dinformace/d-1131228
Žádosti o odklad povinné školní docházky a další podrobnější informace k zápisu získají
zákonní zástupci na jednotlivých základních školách (webové stránky škol).

