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Vážení rodiče, 

MŠMT  v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo 
opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011. 
Zápisy se uskuteční v době od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  
 
Z tohoto důvodu se zápis do Masarykovy základní školy Lubenec, okres Louny uskuteční tímto způsobem: 

• Dokumentace  
o Vyplněná a podepsaná Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od 

školního roku 2020/2021 
o Vyplněný a podepsaný Zápisní list pro školní rok 2020/2021 
o Kopie rodného listu dítěte (originál předložíte po ukončení mimořádného stavu) 

• Se zápisem dítěte do školy musí souhlasit oba zákonní zástupci. 

• Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit a zaslat Doporučení 
školského poradenského zařízení PPP, SPC) a doporučení dětského lékaře. Žádost o odklad obdržíte 
na vyžádání. 

 
Zákonným zástupcům dětí, které navštěvují MŠ Lubenec, budou tyto dokumenty zaslány na adresu trvalého 
bydliště.  Současně obdržíte tiskopis s přiděleným  registračním číslem, které slouží k informaci o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání (termín zveřejnění seznamu přijatých žáků  
do 1. ročníku se tímto posouvá na 10. 5. 2020).  
Po  vyplnění potřebných  tiskopisů je prosím odevzdejte do schránky u hlavního vchodu školy, případně je 
zašlete poštou na adresu školy (Masarykova základní škola Lubenec, Karlovarská 181, 439 83 Lubenec). 
 
Rodiče, jejichž děti nenavštěvují MŠ Lubenec, mají možnost tyto dokumenty získat ke stažení na  
webu školy (www.zslubenec.cz) – ve složce ZÁPIS 2020. Po obdržení vyplněných dokumentů vám zašleme 
přidělené registrační číslo. 
 
 
V případě nejasností nás kontaktujte na tel: 720541398 či e-mailem florianovavera@seznam.cz 
 

 

Zápis je určen pro: 

Děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 

Děti s odloženou školní docházkou 

 
 
 
 
 
 
Lubenec dne: 26. 3. 2020      Ing. Mgr. Romana Klimentová 
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