
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace 

591 01 Žďár nad Sázavou 6, Palachova 2189/35 

 
 

Stanovení termínu a místa  

zápisu dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2020/2021 

 
Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace stanovuje 
termín zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ  
 

od středy 15. dubna 2020 od 8:00 hodin  
do pátku 24. dubna 2020 do 15:00 hodin 

 
 

Na základě mimořádné situace v letošním roce  byl stanoven termín zápisů do 1. ročníků ZŠ  
od středy 15. 4. 2020 od 8:00 hodin do pátku 24. 4. 2020 do 15:00 hodin. 
 

Dle  Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 pro zápis do 1. tříd vydaného MŠMT 
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-
2021) proběhne pouze formální část zápisů – tedy bez přítomnosti dětí, motivační část se 
neuskuteční. 
 

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty: 

1) Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání  
2) Zápisní list pro školní rok 2020-2021  
3) Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky  
4) Kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé) 
 
Dokumenty jsou k dispozici v sekci Dokumenty/Zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021 
(https://1zdar.cz/stranka-dokumenty-59) 

 
Dokumenty je možné podávat v uvedeném termínu těmito způsoby: 
 
1) elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: zs@1zdar.cz (nelze jen poslat prostý email!) 
2) datovou schránkou: mf8murh 
3) poštou na adresu školy:  

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace  
Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou 

4) osobně ve stanovených úředních hodinách 
 
 

 



 

Telefon Žďár nad Sázavou ČSOB Žďár nad Sázavou IČO: DIČ: 
566690411,566627325+FAX č.ú.133650111/0300 71196234 CZ71196234 
Zapsána u rejstříkového soudu v Brně dne 06.09.2004 pod spisovou značkou Pr 1455. 

 

U dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, se rodiče dohodnou o nástupu 

do školy s ředitelem školy. 

 

Spádové obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou 

č. 5/2019 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí 

do 1. tříd základních škol.  Školský obvod ZŠ Palachova tvoří: 

a) Žďár nad Sázavou 1 - mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova, 

b) Žďár nad Sázavou 6, 

c) Mělkovice, Radonín, Veselíčko. 

 

O přijetí dětí zapsaných do základní školy mimo spádový obvod rozhodne ředitel školy na 

základě stanovených kritérií a bude o této skutečnosti informovat ředitele určené spádové 

školy. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 3. 2020 
 

Mgr. Ivan Vítek 
 ředitel školy 

 

            

           

 

 


