
Jak v souladu s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními                      

podat žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad? 

 

Vážení rodiče,  
s ohledem na mimořádná opatření jsme nuceni řešit zápis do 1. ročníku šk. roku 2020/2021 
jinými formami, které umožní omezit fyzický kontakt na nejkratší možnou dobu, nebo budou 
zcela bezkontaktní. Zápis bude probíhat od 20. do 23. 4. 2020 bez přítomnosti dětí a bude 
mít pouze formální (administrativní) část.  
 
Vaší povinností je podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (najdete ji od 6. 4. 2020 na 
https://riegrovka.edupage.org/register/, kde ji vyplníte a poté i vytisknete, po vyplnění vám 
bude na zadaný e-mail doručeno potvrzení a registrační číslo). Vyberte si způsob, jak žádost 
doručíte škole, z následujících možností:  
 
 
 

1. MÁTE INTERNET A TISKÁRNU?                                   pošta nebo osobní doručení 
 

 
Poštou zašlete online vyplněnou, vytištěnou a vlastnoručně podepsanou žádost a prostou 
kopii rodného listu dítěte na adresu školy: Základní  škola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 
600/4, 568 02 Svitavy, aby nejpozději 23. 4. 2020 byla škole doručena.  Obálku označíte 
slovem ZÁPIS - bude otevřena v termínu konání zápisu od 20. do 23. 4. 2020.  
 
Pokud místo poštovních služeb zvolíte osobní doručení do školy, vhodíte stejně nadepsanou 
obálku s dokumenty do školní schránky na hlavních dveřích budovy.  
 
 

 
2. MÁTE DATOVOU SCHRÁNKU?                                                        datová schránka 

 
 

V termínu zápisu (20. - 23. 4. 2020) odešlete do datové schránky školy zz7msvs online 
vyplněnou žádost a prostou kopii rodného listu dítěte.  
 
 
 

3. MÁTE ELEKTRONICKÝ PODPIS?                                                                         e-mail 
 

 
Online vyplněnou, vytištěnou a elektronicky podepsanou žádost (nelze uznat pouze 
oskenovaný dokument s vlastnoručním podpisem!) a prostou kopii rodného listu dítěte 
doručíte škole v termínu 20. - 23. 4. 2020 na e-mail batkova@riegrovka.cz . 
 
 
 



 
4. MÁTE INTERNET, ALE NEMÁTE TISKÁRNU?                               osobně s rezervací  

 
 

Od 6. do 17. 4. 2020 vyplníte online žádost o přijetí z domova. Škola zpracuje poskytnuté 
údaje a připraví přihlášku k osobnímu podpisu a ověření údajů ve škole, kam se dostavíte v 
termínu zápisu 20. - 23. 4. 2020 od 13 do 16 hodin. Přinesete s sebou rodný list dítěte a Váš 
občanský průkaz. Správní řízení bude zahájeno datem podpisu na přihlášce, nikoli odesláním 
online tiskopisu. 
V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ, ABYSTE SI NA WWW.RIEGROVKA.CZ PO VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ 
ONLINE PŘIHLÁŠKY ZAREZERVOVALI PŘESNÝ TERMÍN OSOBNÍHO PODPISU PŘIHLÁŠKY VE 
ŠKOLE (od 20. 4. do 23. 4. 2020 denně od 13 do 16 hodin). K nám se v tomto termínu 
dostavíte osobně s občanským průkazem a rodným listem dítěte.  
 
 
 

5. NEMŮŽETE VYUŽÍT ŽÁDNOU Z PŘEDCHOZÍCH MOŽNOSTÍ?   
 
 
Přijdete do školy osobně, kde žádost vyplníte a podepíšete, a to v termínu od 20. - 23. 4. 
2020 vždy od 13 do 16 hodin. Přineste s sebou rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.  
 
 

 
Budete-li podávat žádost o odklad povinné školní docházky, pak vyplníte formulář 
zveřejněný na http://riegrovka.cz/my/vyuka/predskolak/200306_zadost_odklad_2020.pdf a 
doručíte ho s přílohami (doporučení školského poradenského zařízení a praktického lékaře 
nebo klinického psychologa) škole jedním z výše uvedených způsobů, nebo se dostavíte 
osobně do školy (podle bodu č. 4, popř. 5 výše). Žádost o odklad musíte podat i v případě, 
že dosud nemáte možnost dodat obě přílohy (bude přerušeno správní řízení a dokumenty 
dodáte, jakmile je budete mít k dispozici). K osobnímu podání využijte, prosím, rezervační 
systém osobní návštěvy školy – viz bod. č. 4.  
 
 
Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, které slouží k zveřejnění přijatých dětí 
po ukončení správního řízení.  
 
 


