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ZÁPIS 2020 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-

19  opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Zápis dětí k povinné školní docházce v ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav proběhne v 

souladu s právními předpisy. Upustíme však od některých tradičních postupů. 

Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech  

od 1. dubna 2020 do 24. dubna 2020. 

Podmínky zápisu: 

• Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole 

• Zákonní zástupci odevzdají přihlášku (pokud tak dosud neučinili) a zápisní list žáka 

(oba dva tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy) v tomto stanoveném 

termínu (1. 4. do 24. 4. 2020) bez osobní přítomnosti ve škole, a to jedním z těchto 

způsobů: 

o  prostřednictví aplikace ,,Zápisy online“, která bude zveřejněna na webových 

stránkách školy od 3.4.2020, včetně návodu 

o datovou schránkou - vwhmpik 

o emailem s elektronickým podpisem (bez el. podpisu neplatná) na: 

miluse.hulkova@zs-lustenice.cz (do předmětu uveďte ,,zápis“) 

o  poštou na adresu školy: ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 

160, 294 42 Luštěnice.  

• V případě žádosti o odklad platí stejná pravidla pro odesílání,   tj, bez osobní 

přítomnosti ve škole. Žádost zasílejte pouze s přílohami (vyjádření poradny a lékaře) a 

to emailem, datovou schránkou nebo poštou.  

• Po ukončení přijetí všech žádostí (po 24. 4. 2020) bude probíhat správní řízení a 

zákonní zástupci obdrží písemně rozhodnutí o přijetí, nepřijetí či o odkladu žáka. 

• Tyto informace se týkají pouze těch zákonných zástupců, kteří žádost ještě 

neodevzdali. 

• V případě dotazů pište na: miluse.hulkova@zs-lustenice.cz (do předmětu ,,dotaz 

zápis“) nebo volejte na tel. číslo 606 647 272.  

Děkujeme za pochopení.  

 

V Luštěnicích 26.3.2020         

 

Mgr. Miluše Hůlková, ředitelka školy 
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