
 
 

 
 

  

Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 

K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice 

tel.: 286 002 911 
e-mail: zs.satalice@satalice.cz 
www.skolasatalice.cz 
IČ: 65992911 
 Stránka 1 

 

Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 

K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice 

 
 

 
Zápis do 1. ročníku bez dětí – změněné informace 
 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,  
vzhledem k současné situaci vešlo v platnost dne 18. 3. 2020 opatření MŠMT   
k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní 
rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy 
bez přítomnosti dětí ve škole. 
Termín zápisu: 15. 4. – 22. 4. 2020 
Způsoby podání Žádosti o přijetí, Zápisového listu a kopie rodného listu dítěte zákonným 
zástupcem: 

• datovou schránkou 

• e-mailem s elektronickým podpisem 

• poštou doporučeně (nutnost přiložit mailovou adresu nebo telefonní kontakt) 

• vhozením Žádosti o přijetí do poštovní schránky školy, která je umístěná vedle hlavního 
vchodu do školy (nutnost přiložit mailovou adresu nebo telefonní kontakt) 

• osobní předání Žádosti o přijetí do ředitelny školy v termínech: 
středa 15. 4. 2020 od 14.00 do 17. 00 hodin, 
středa 22. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin. 
V těchto termínech budou ve škole přítomny i školní psycholožka a výchovná poradkyně. 
Přidělení registračního čísla:  
Žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo (zákonnému zástupci bude předáno dle 
způsobu podání Žádosti o přijetí), které slouží k oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 
žáka do 1. ročníku. Proto oznámení o přiděleném registračním čísle pečlivě uschovejte. 
Organizační dotazy zodpoví asistentka ředitelky I. Nováková, kancelar@skolasatalice.cz. 
Dotazy, které se týkají školní zralosti nebo zdravotních omezení dětí zodpoví: 
školní psycholožka PhDr. A. Vojkovičová, vojkovicova.alena@skolasatalice.cz, 
výchovná poradkyně PaedDr. S. Paulová, paulova.sona@skolasatalice.cz. 
Přístup k potřebným informacím a žádostem:  
školní web v záložce Základní škola, Zápis do 1. ročníku 

• Informace k zápisu do 1. ročníku 2020/2021 - změna 

• Možnost požádat o odklad povinné školní docházky stejnými způsoby jako při podání 
Žádosti o přijetí do 30. 4. 2020 

• Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání 
rozhodnutí u zástupkyně ředitelky pověřené řízením školy. 

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaše děti na přípravných setkáních pro žáky 
přijaté do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. 
 
Datum vydání: 1. dubna 2020 
Ing. Daniela Vočadlová, pověřená řízením školy 
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