
 
 

 
Zápis k povinné školní docházce proběhne od 1. do 30. dubna 2021 

v době platnosti mimořádných opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 
na ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 

 
Termín zápisu:  1. - 30. 4. 2021 
 

Pro rodiče dětí zařazených do přípravné třídy naší 
základní školy: 

Kontaktujeme vás telefonicky s nabídkou termínů 
pro vyřízení žádosti. V domluvený čas se dostavíte 
do školy, kde vyřídíme potřebné náležitosti zápisu. 

Pro rodiče dětí, které nejsou 
zařazeny do přípravné třídy naší 

základní školy, a pro rodiče dětí naší 
přípravné třídy, které se nám 

nepodaří kontaktovat - nechodí pro 
úkoly, nemáme na ně aktuálně platné 

telefonní číslo: 

1. varianta 

V době termínu zápisu vyplníte elektronickou 
žádost, jejíž odkaz najdete na našich webových 

stránkách. 
My vás kontaktujeme a domluvíme termín,  

kdy přijdete vyřídit podstatné náležitosti zápisu  
do školy. 

2. varianta 

Osobním podáním žádosti ve škole ve dnech: 

úterý 6. 4. 2021 od 14,00 do 15,00 hodin, 
úterý 13. 4. 2021 od 14,00 do 15,00 hodin, 
úterý 20. 4. 2021 od 14,00 do 15,00 hodin, 
úterý 27. 4. 2021 od 14,00 do 15,00 hodin. 

 
Kritéria zápisu:   
Škola disponuje dostatečnou kapacitou pro zápis spádových i nespádových dětí, nedochází k převisu žádostí o 
přijetí nad kapacitu školy. 
Stanovená kritéria: 

 dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu školy, 

 kapacita školy. 
 
Školský obvod školy: 
Školský obvod školy je vymezen ulicemi:  5. května, Angreštový sad, Dolní Maršov, Jabloňová, Jaroslava 
Foglara, Jasmínová, K Háječku, Karla Čapka, Kollárova (od DDM po ulici Třešňová), Komenského (od ulice 
Havlíčkova po ulici Karla Čapka), Krátká, Ovocná, Revoluční - část Maršov (od ulice Karla Čapka po křížení ul. 
Revoluční s Maršovským potokem), Rohová, Rudé armády, Růžová, Sadová, Šeříková, Třešňová, Višňový sad, 
Zelený sad. 
  
Koho se zápis k povinné školní docházce týká: 

 dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, 

 dětí narozených do 31. 8. 2014, které mají ve školním roce 2020/2021 odklad povinné školní 
docházky. 

 
Kdo dítě v rámci zápisu k povinné školní docházce zastupuje: 

 zákonný zástupce, 

 jiný zástupce dítěte, který to doloží rozhodnutím soudu. 
  



Kdo se dostaví do školy k úkonům zápisu: 

 zákonný zástupce, 

 jiný zástupce dítěte, který to doloží rozhodnutím soudu. 
 

Vzhledem k současné situaci neprobíhá zápis za účasti dítěte (v části motivační). 
Nevoďte dítě s sebou k řízení do budovy školy. 

 
Doklady k zápisu: 

 občanský průkaz zákonného zástupce (jiného zástupce), 

 rozhodnutí soudu (jen u jiného zástupce), 

 rodný list dítěte, 

 doporučení k odkladu povinné školní docházky (1. ze školského poradenského zařízení, 2. od 
praktického lékaře pro děti a dorost, popř. jiného lékaře specialisty, nebo klinického psychologa) 
- dokládají pouze zájemci o odklad povinné školní docházky 

 
Zákonné poučení:   
Povinnost přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce je dána školským zákonem v období od 1. 4. 2021 
do 30. 4. 2021. Nesplnění povinnosti je považováno za přestupek podle ustanovení § 182a školského zákona. Při 
nesplnění povinnosti je možné přihlédnout jen ke skutečnostem, které mohly zapříčinit znemožnění splnění 
povinnosti zákonnými zástupci (karanténa zákonných zástupců, nemoc zákonných zástupců). Z důvodu 
epidemiologických opatření však doporučujeme v případě problému se zápisem na vaší straně kontaktovat 
během termínu zápisu (celý duben 2021) telefonicky nebo e-mailem školu a domluvit s ředitelem školy 
postup pro splnění povinnosti zápisu v řádném termínu. 
 
Kam se obrátit v případě dotazů: 
Telefonické dotazy: 605 259 985, 417 861 390 (v pracovní dny od 8,00 do 15,00 hodin) 
E-mail: kaftan@zspskrupka.cz 
Messenger facebooku: zs.a.ss.krupka 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA 
ředitel školy  
 


