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INFORMACE 
pro rodiče předškoláků 
k zápisu dětí k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021 do základních 
škol v Žamberku

Zápis se měl konat v úterý 07.04.2020  
od 14 do 17 hodin, tento termín se ruší.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opat-
řeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvis-
losti s koronavirem a onemocněním COVID-19 
opatření k organizaci zápisů k povinné školní 
docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy 
budou probíhat od 1. dubna do 30. dubna  
a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, je možné podání 
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) 
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo 
v elektronické podobě.
Přihlášku do vámi vybrané základní školy  
je tedy možné doručit následujícími 
způsoby: 
z	do datové schránky školy (každá škola má 

svou datovou schránku),
z	e-mailem s uznávaným elektronickým podpi-

sem (nelze jen poslat prostý e-mail!), 
z	poštou, 
z	osobní podáním. V případě osobního podání 

žádosti zákonným zástupcem dítěte je 
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby 
nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob 
v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných 
technických prostředků (např. e-mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem 
apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákon-
ného zástupce potvrdit jedním z výše uvede-
ných způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než 
jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné,  
aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

Přihlášky do základních škol v Žamberku 
můžete podávat od 1. dubna do 30. dubna 
2020. Sledujte webové stránky škol, kde najdete 
aktuální informace a formuláře – žádost o přijetí 
a dotazník. Informace, prezentace škol a dotaz-
ník vám také zašleme poštou.

KONTAKTY DO ŠKOL:
Základní škola Žamberk, 28. října 581
E-mail: zejdlik.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz
Telefon: 465 612 518, 608 308 885
Datová schránka: w39kfw2
Pracovní doba: PO−PÁ 7:30–12:30 hodin
www.zs28.rijna-zamberk.cz

Základní škola Žamberk, Nádražní 743
E-mail: zspospisil@seznam.cz
Telefon: 465 614 434, 737 100 228
Datová schránka: zub7cpn
Pracovní doba: PO–PÁ 8:30–11:00 hodin
www.zs.zamberk.cz

Dne 10. března 2020 proběhl se žáky 8. třídy projektový den v truhlářských dílnách Střední školy 
obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Během příprav na samotný projektový den si žáci vyzkoušeli kres-
lení technického výkresu výrobků, které si na projektovém dni mohli s podporou pana Ing. Stanislava 
Cukora vyrobit. Děti vyráběly ptačí budky pro sýkorky nebo katapulty.
Žáci se během projektového dne seznámili s prostředím dílen a měli možnost vidět hotové truhlářské 
výrobky studentů střední školy. Během dne žáci konstruovali zmíněné výrobky, čímž rozvíjeli svůj vztah 
k práci, manuální zručnost, představivost, cílevědomost, trpělivost a v neposlední řadě také konstruk-
tivní myšlení. V závěru projektového dne si žáci vyzkoušeli i samotnou funkčnost katapultů. Matičkami 
ostřelovali z dřevěných zbytků postavený hrad. Ptačí budky mohou žáci nadále využít na svých zahra-
dách, případně rozvěsit po dohodě s lesníky v lese, a tím podpořit hnízdění ptáků.
Věřím, že žáky projektový den bavil. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci Střední škole obchodu 
řemesel a služeb v Žamberku.  Za ZŠ 28. října 581 Žamberk RNDr. Michal Klátil

Mimořádné prázdniny na ZŠ 28. října 581
Stejně jako ostatní školy zastihlo i nás vyhlášení mimořádných prázdnin z důvodu karantény 
nečekaně a uprostřed rozdělané práce. Když jsem v úterý 10. března vyhlásil školním rozhlasem,  
že od středy bude škola uzavřena, reagovali někteří žáci přirozeně zprvu radostně, ale u některých 
tuto radost záhy vystřídal pocit obavy z neznámé situace a nejistoty, co bude dál. Jak to bude s přijí-
macími zkouškami, kdy se do školy vrátí, zda budou vídat své kamarády, jak byli zvyklí, a podobně. 
Třídní učitelé se snažili během posledních vyučovacích hodin poskytnout svým žákům co nejvíc 
informací a zadat jim také úkoly ke studiu na příští dny.
Hned ve středu jsme se s kolegy pustili do práce na přípravě dalších domácích úkolů po dobu, kdy budou 
děti doma. Materiály k samostudiu jsou umísťovány průběžně na jednotlivé týdny a po jednotlivých 
ročnících a předmětech na naše webové stránky: www.zs28rijna-zamberk.cz. Tam lze nalézt také další 
aktuální informace, například k zápisu do prvních tříd, stáhnout si potvrzený formulář žádosti o ošet-
řovné a další. Je samozřejmé, že domácí vzdělávání není ideální a má svá úskalí. Dobře si uvědomujeme, 
jaké nároky klade na rodiče. Pro usnadnění jejich práce připravujeme materiály pro žáky tak, aby si je byli 
schopni zpracovat sami. K většině zadaných úkolů učitelé přikládají také vypracovaná řešení.  Rodiče 
by spíš měli zajistit technické zázemí (přístup k internetu, tisk materiálů). Myslíme také na ty, kteří tyto 
možnosti nemají, a nabízíme jim vyzvednutí materiálů osobně, po předchozí dohodě. Škola je pro rodiče 
otevřena každý pracovní den od 7:30 do 12:30. V případě problémů se mohou rodiče obrátit na třídní 
učitele nebo přímo na mne (zejdlik.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz, 608 308 885).
I když školní lavice zůstaly nečekaně prázdné, školní budova úplně neosiřela. Nečekaného volna jsme 
využili k mnoha opravám a činnostem, původně plánovaným na letní prázdniny. A tak se mohou žáci 
po svém návratu těšit například na nově vymalova-
nou a zařízenou učebnu fyziky, na opravený školní 
vchod, na nově vyzdobené, uklizené a vydezinfiko-
vané školní prostory. Uzavření školy nám zmařilo 
celou řadu plánovaných akcí. Čtvrťáky čekal napří-
klad jarmark s Českou spořitelnou, na dva kolegy 
a tři žáky zájezd na ostrov Guadeloupe v Karibiku 
v rámci projektu Erasmus+, osmáci a deváťáci se 
těšili na zájezd do Londýna, plánovali jsme den 
otevřených dveří, probíhala chodbová soutěž ve znalostech z biologie, zahájili jsme novou celoškolní 
soutěž tříd ve slušném stolování ve školní jídelně a podobně. Pokud je to možné, v současnosti nic 
nerušíme, jenom vše posuneme na dobu, až se situace vrátí do „starých kolejí“. Pevně věřím, že se tak 
stane co nejdřív. Zatím přeji v této náročné době všem dětem i rodičům vše dobré, hlavně pevné zdraví.  
Mým největším přáním je přivítat všechny žáky a kolegy po nechtěných „prázdninách“ zpět na naší 
společné lodi a opět se pustit plnou parou do rozdělané práce… Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy
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