
Zápis do prvních tříd a přípravné třídy na školní rok 2020/2021 

Na základě opatření MŠMT bude zápis probíhat korespondenční formou bez osobní 
přítomnosti dětí i zákonných zástupců v termínu 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020. 

Potřebné doklady lze škole zasílat následujícím způsobem:  

1) Do datové schránky školy: d64yikb. 
2) E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: 

zapis@malostranskazs.cz 

3) E-mailem na adresu: zapis@malostranskazs.cz a následně do 5 dnů poštou 
doporučeně na adresu:  
Malostranská základní škola, Josefská 7, 118 00 Praha 1, na obálku napište „ZÁPIS“. 

Jak postupovat a co potřebujete: 

1) Zápis do 1.třídy  
- Vyplněný formulář „Přihláška do 1. třídy“ a „Dotazník pro rodiče žáka“ 
- kopii rodného listu dítěte (není třeba ověřená) 
- potvrzení o trvalém bydlišti dítěte jedním z níže uvedených dokladů: 

o výpis z evidence obyvatel  
o nebo kopii OP jednoho ze zákonných zástupců s uvedeným trvalým bydlištěm 
o nebo kopii OP dítěte s uvedeným trvalým bydlištěm 

Všechny dokumenty zašlete škole jedním ze způsobů v uvedeném termínu. Zřetelně uveďte i 
telefonní kontakty, abychom urychlili případnou další komunikaci. 
 

2) Žádost o odklad 
- Vyplněný formulář „Žádost o odklad“ a „Dotazník pro rodiče žáka“ 
- kopii rodného listu dítěte (není třeba ověřená) 
- potvrzení o trvalém bydlišti dítěte jedním z níže uvedených dokladů: 

o výpis z evidence obyvatel  
o nebo kopii OP jednoho ze zákonných zástupců s uvedeným trvalým bydlištěm 
o nebo kopii OP dítěte s uvedeným trvalým bydlištěm 

- doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (v případě, že doporučení 
ještě nemáte k dispozici, uveďte termín, na kdy jste objednáni) 

- doporučení pediatra k odkladu školní docházky 

Škola vyřizuje odklad školní docházky pouze pro své spádové žáky! Žáci, kteří nemají trvalé 
bydliště ve spádové oblasti školy si požádají o vyřízení odkladu ve své spádové škole. 
Všechny dokumenty zašlete škole jedním ze způsobů v uvedeném termínu. Zřetelně uveďte i        
telefonní kontakty, abychom urychlili případnou další komunikaci. 

 

3) Žádost o nástup do přípravné třídy 
 
- Vyplněný formulář „Přihláška do přípravné třídy“ a „Dotazník pro rodiče žáka“ a 

„Žádost o odklad“ (pokud o něj budete žádat) 
- kopii rodného listu dítěte (není třeba ověřená) 
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- potvrzení o trvalém bydlišti dítěte jedním z níže uvedených dokladů: 
o výpis z evidence obyvatel  
o nebo kopii OP jednoho ze zákonných zástupců s uvedeným trvalým bydlištěm 
o nebo kopii OP dítěte s uvedeným trvalým bydlištěm 

- doporučení školského poradenského zařízení k nástupu do přípravné třídy (v případě, že 
doporučení ještě nemáte k dispozici, uveďte termín, na kdy jste objednáni) 

- doporučení pediatra k nástupu do přípravné třídy 

Škola vyřizuje odklad školní docházky pouze pro své spádové žáky! Žáci, kteří nemají trvalé 
bydliště ve spádové oblasti školy si požádají o vyřízení odkladu ve své spádové škole. 
Všechny dokumenty zašlete škole jedním ze způsobů v uvedeném termínu. Zřetelně uveďte i        
telefonní kontakty, abychom urychlili případnou další komunikaci. 

 

S dotazy se můžete obracet na zástupkyni ředitele Mgr. Renatu Turkovou,  
emailem: turkova.renata@malostranskazs.cz nebo telefonicky na č.: 739 377 744. 

 

Mgr. Tomáš Ledvinka, ředitel školy 


