
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMILE, 
příspěvková organizace se sídlem Nemile 90, 789 01 Zábřeh 
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Kdy:   od 8.4. do 24.4.2020 

Možnosti podání žádostí (přihlášek): 
1. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Nemile, Nemile 90, 789 01 Zábřeh (formulář 

žádosti ke stažení na www.zsnemile.webpark.cz). 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail školy: 

reditel.nemile@email.cz) 
3. Datovou schránkou ( ID školy: 4kqmfpr). 

  

     Zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte. 
  

Zápis se týká: 
➢ Dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 

➢ Dětí s odloženou školní docházkou pro školní rok 2019/2020 

➢ nebo dětí nadaných - narozených v období 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015 
   Zaručujeme: 

individuální přístup 
vlídné přijetí a jednání 
rodinné prostředí 
přátelskou atmosféru 
nižší počty dětí ve třídě 
etickou výchovu jako vyučovací předmět 
anglický jazyk v rámci školní družiny od 1. ročníku 
učitele s plnou kvalifikací 
vzájemnou pomoc mezi dětmi  

školní jídelnu vařící zdravě  



 
    
                                                                                           Nemile 28.3.2020 
 
    Další informace související s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně    
    obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19: 

1. Při evidenci došlých žádostí je důležité datum podání, u žádostí učiněných prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nemohou být zaevidovány žádosti s datem podacího 
razítka po datu 24.4.2020. 

2. Elektronicky zaslané žádosti (emailem) musí být opatřeny uznávaným elektronickým 
podpisem (zaslání prostým emailem je nedostačující a žádost by nebyla zaevidována). 

3. Ke každé žádosti je nutné doložit kopii (sken) rodného listu dítěte. 
4. Zákonný zástupce má právo požádat o odklad začátku povinné školní docházky dítěte. 

V případě žádosti o odložení začátku povinné školní docházky je třeba doložit doporučující 
posouzení příslušného poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo mít již v SPC nebo PPP 
domluvený termín pro vyšetření dítěte, aby bylo možné doporučení k odkladu doložit 
nejpozději do 30.5.2020. K žádosti o odklad je třeba doložit také vyjádření odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 

5. Po zaevidování žádosti o přijetí do 1.ročníku bude každá žádost označena speciálním 
registračním číslem, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo emailem nebo datovou schránkou. Zákonný zástupce získá také 
informace o datu a způsobu zveřejnění výsledku zápisu (přijetí- nepřijetí). 

6. V tuto chvíli lze předpokládat, že je dostačující volná kapacita ZŠ (24). 
7. Po zaevidování žádosti (založení spisu) má každý zákonný zástupce právo se vyjadřovat 

k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí. 
8. Kvůli opatřením vlády není v současné chvíli možné realizovat motivační část zápisu (tj. 

přítomnost dítěte ve škole). Tato část zápisu bude realizována jako setkání s přijatými 
uchazeči v náhradním termínu, který bude předcházet termínu začátku školního roku 
2020/2021. Setkání bude zaměřené na seznámení s prostředím školy.  

 
     Tyto změněné informace o ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO    
     VZDĚLÁVÁNÍ ruší dříve vydaný dokument – informace o místě, době,        
     organizaci a průběhu zápisu do 1.ročníku ZV. 
 
     
 
    Ředitelka školy 

           PaedDr. Pavlína Neuwirthová


