
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 

Vážení rodiče, 

v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy bude zápis do 

prvních tříd pro školní rok 2020/2021 probíhat na naší škole takto: 

Elektronická přihláška bude zpřístupněna 1. 4. 2020 

1. Zákonný zástupce vyplní Elektronickou přihlášku, kterou nalezne v levém modrém 

menu na stránkách školy: www.zsjanahusa.cz  

 

Po odeslání si poznamenejte kód dle instrukcí systému pro případnou následnou 

úpravu přihlášky. 

2. Elektronickou přihlášku vytiskněte a podepište. 

3. Podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu doručte do školy jedním z těchto 

způsobů: 

a) do datové schránky školy – ID schránky: zafmmzw 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na 

email: info@zsjanahusa.cz 

c) poštou na adresu školy – ZŠ Jana Husa a MŠ Písek, Husovo nám. 725, 39701 Písek 

d) Vhozením obálky s dokumenty do jednoho z boxů, které budou připraveny 3. 4. 

2020 od 14:00 do 17:00 hod. a 4. 4. 2020 od 9:00 do 11:00 hod. u hlavního vchodu do 

školy od parku a u vjezdu na školní dvůr ze Zeyerovy ulice. Tato místa budou 

označena nápisem ZÁPIS.  Dodržujte doporučovanou bezpečnou vzdálenost! 

Pokud budete žádat Odklad školní docházky, vyberte na elektronické přihlášce možnost 

ANO u políčka „Žádám o odklad šk. docházky“. 

V tomto případě je potřebné k Elektronické přihlášce doložit dvě doporučující posouzení –  

a) příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny 

nebo speciálně pedagogického centra)  

b) odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Obě posouzení doručte s Elektronickou přihláškou jedním ze způsobů napsaných výše nebo 

doručte dodatečně do 30. 4. 2020 na adresu školy. 

Pokud byl Vašemu dítěti v loňském roce udělen odklad, vyplňte na Elektronické přihlášce 

„Loňský odklad: ANO“. 

Pro rodiče, kteří si nemohou přihlášku vytisknout, budou připravené formuláře v papírové 

podobě v době konání zápisu u hlavního vchodu (od parku) do budovy školy. Tužka ani 

místo pro vyplnění přihlášky nebude k dispozici. 

V Písku, dne 25.3.2020     Mgr. Jan Adámek, ředitel školy 

mailto:info@zsjanahusa.cz

