
Postup při přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21  
v souladu s kritérii pro přijímání žáků k povinné školní docházce  

pro školní rok 2020/21 do základní školy Škola Můj Projekt – základní 
škola Praha, s.r.o., upravenými v návaznosti na opatření ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce  
do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021  

ze dne 18.3.2020, Č.j.: MSMT-12639/2020-1 
 

1. Podání žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 
2020/2021  

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/21 lze podávat 
v termínu od 16. 4. 2020 do 24. 4. 2020 (včetně) tímto způsobem: 

• Elektronicky prostřednictví datové schránky (ID školy: z5fud8i). 

• Osobním podáním na adrese školy ve stanovených termínech 23. 4. 2020 v čase          
9-14 hodin a 24. 4. 2020 v čase 14-17 hodin při dodržení platných nařízení a opatření 
vlády (a případných dalších orgánů státní správy – např. MŠMT) v souvislosti 
s koronavirem/onemocněním COVID-19.  

• Vhozením do schránky před školou v termínu od 16. 4. do 24. 4. 2020 do 17 hodin. 

• Poštou – jen pokud nelze využít výše uvedené způsoby podání žádosti, které 
upřednostňujeme. Nejzazší termín doručení poštovní zásilky do školy je 24. 4. 2020 do 
17 hod.. 
 

Na žádosti podané po termínu (viz výše) nebo zaslané prostřednictvím e-mailové pošty 
nebude brán zřetel! 
 
Při osobním podání Vám bude ihned přiděleno registrační číslo, v případě elektronického 
datovou schránkou podání obdržíte číslo prostřednictvím datové schránky. Při vhození do 
schránky nebo zaslání poštou obdržíte registrační číslo žádosti na e-mailovou adresu, 
uvedenou v žádosti. 
 
Formulář žádosti je k dispozici na našich webových stránkách (https://www.smp-jm.cz/zapis).  
Kontrola údajů dle rodného listu proběhne u přijatých dětí dodatečně po skončení 
mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem/ onemocněním COVID-19.  
Kontrola totožnosti žadatele dle platného úředního dokladu nebude s ohledem na mimořádná 
opatření vyžadována, postačí čestné prohlášení o pravosti údajů v žádosti o přijetí. 
 
Pokud mělo dítě, u kterého žádáte o přijetí k plnění školní docházky pro školní rok 2020/21, 
v minulosti udělen odklad školní docházky, přiložte k Žádosti o přijetí dítěte též kopii 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud již dítě u zápisu bylo v předchozím 
školním roce. 
 
 

2. Posouzení žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021 

Posouzení žádosti proběhne na základě kritérií pro přijímání žáků k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/21 do školy Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s.r.o., upravených 
v návaznosti na opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů 
k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze 
dne 18.3.2020, Č.j.: MSMT-12639/2020-1, a v souladu se správním řádem ČR. Kritéria jsou 
uvedena na našich webových stránkách (https://www.smp-jm.cz/zapis). 
 
Registrační poplatek při zápisu nebude požadován. 
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