
Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, p.o. 

 

Zápis do první třídy 

27.03.2020 

Zápis do první třídy 28. a 29. dubna 2020 proběhne bez účasti dětí. 

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání: 

 do 29.4.2020  

1. vložením originálu přihlášky do poštovní schránky (ZŠ Ohrobec, V Dolích 5) 

2. poštou na adresu – Základní škola Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 

 28. nebo 29.4.2020 

1. osobním podáním v čase od 13.00 – 16.00 hod 

 

Ke své žádosti, prosím, připojte kopii (nemusí být ověřená): 

 rodného listu dítěte 

 obou stran občanského průkazu zákonného zástupce 

 potvrzení OÚ o trvalém bydlišti dítěte – POUZE v případě, liší-li se od trvalého bydliště 

zákonného zástupce  

 dokladu o druhu pobytu a místu pobytu na území ČR – pouze cizinci 

Po ukončení správního řízení k zápisu budou veškeré kopie Vašich dokladů skartovány, nebo na 

vyžádání vráceny.  Jestliže nechcete škole poskytovat kopie výše uvedených dokumentů, je 

nutné osobní podání, při kterém dokumenty předložíte k nahlédnutí. 

 

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů uvedených v žádosti o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání i v žádosti o odklad povinné školní docházky (možno stáhnout na www.ohrobec.cz, 

nebo vyzvednout na OÚ Ohrobec, či vyplnit přímo ve škole při zápisu). Prosíme o uvedení 

kontaktů na rodiče email + telefonní číslo (ČITELNĚ).  

http://www.ohrobec.cz/


Na Vámi uvedený email budeme zasílat registrační číslo, pod kterým následně uvedeme, 

zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky v ZŠ Ohrobec. Tato 

informace bude zveřejněna na nástěnce školy (před budovou ZŠ a na webových stránkách 

OÚ Ohrobec (www.ohrobec.cz) dne 1. května 2020. 

Odklad školní docházky Budete-li žádat o odklad školní docházky, kompletně vyplněnou 

žádost včetně doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo 

klinického psychologa předejte škole bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 výše 

uvedeným způsobem.  

27.03.2020 

Ing. Otakar Janeba, ř.š. 

 

 

https://www.obrazky.cz/?q=d%C4%9Bti+kreslen%C3%A9&url=https://st.depositphotos.com/1501832/4850/v/450/depositphotos_48503641-stock-illustration-cartoon-children-sitting-at-school.jpg&imageId=55ec18852aea52f3&data=lgLEEPluH6jWQRKfhA7foZpgKCPEMAbVFvmPdlfWJKcwk0jWBQf2056qp5_RQpv9w0He1WELG1x8B-tsSC0VGDxTY1_Dvc5eOXhtxAIkcpPEAuigxALGnMQCbR0%3D

