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Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Bylany, okres Kolín 

Vážení rodiče,  v  souladu   s mimořádnými  opatřeními  vlády  k ochraně  obyvatelstva  v souvislosti   s 

onemocněním  COVID-19 a v souladu  s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro 

školní rok 2020/2021  vydávám opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce. 

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti  s odkladem povinné školní docházky z loňského 

roku. 

Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Žádost o přijetí si stáhněte  z našich webových stránek. Dokument vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte 

neověřenou kopii rodného listu dítěte a doručte jedním z následujících způsobů:  

a) Klasicky poštou na adresu školy 

b) Vhozením do poštovní schránky školy  

c) Zasláním do datové schránky školy hjx5mn 

Na  Vaše mobilní číslo nebo e-mail uvedené v žádosti pošleme  kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o 

přijetí.  

Žádosti se přijímají od 1.4. 2020 do 30.4. 2020. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Pokud jste se rozhodli žádat o odklad povinné školní docházky: 

Žádost o odklad si stáhněte  z našich webových stránek, vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou 

kopii rodného listu, doporučení ze školského poradenského zařízení a doporučení od lékaře nebo klinického 

psychologa a doručte jedním z následujících způsobů:  

a) Klasicky poštou na adresu školy 

b) Vhozením do poštovní schránky školy  

c) Zasláním do datové schránky školy hjx5mn 

Žádosti se přijímají od 1.4. 2020 do 30.4. 2020,  přílohy (  2 odborná doporučení)  můžete poslat dodatečně, 

ale  n e j p o z d ě j i   do 31. 5. 2020. 

Věřím,  že i v této nestandardní podobě spolu zápis zvládneme.  

S přáním pevného zdraví     Mgr. Jaroslava Koželská 

 

V Bylanech dne 27. 3. 2020 

http://www.zsbylany.estranky.cz/

