
Zápis žáka do 1. ročníku na školní rok 2021 – 22

Termín zápisu středa 14.4.2021

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. ročníku pouze distanční 
formou, tj. bez účasti dětí a rodičů ve škole.

Rodičům budoucích prvňáčků budou zaslány  všechny potřebné dokumenty na e-maily.

Dále budou ke stažení na webových stránkách školy popř. k vyzvednutí každý pracovní den 
v dopoledních hodinách ve škole.

K zápisu je nutné dodat:

a) Pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy : Přihlášku ( Žádost o přijetí) a Zápisní list.

nebo

b) Pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná 
doporučení ( Zprávu z vyšetření v SPC nebo PPP, doporučení odborného dětského 
lékaře, stačí i dětského lékaře.) S žádostí o odklad prosím vyčkejte, až budete mít i 
ostatní doporučení kompletní

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- Do datové schránky školy ( t7vudcx)

- E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte

- Poštou

- Osobním podáním – vhozením do schránky umístěné u vchodu do školy

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno 
v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky.

Přihlášky můžete posílat ( přinášet ) kterýkoliv den od 1.4. – 14.4.2021

O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám 
nebude zasláno, ale bude oznámeno 

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě na nástěnce 
vedle školy,

- a na webových stránkách školy skola@zsmsrajec.cz:

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den :

29.4.2021



V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro
tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo: 

_________

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 


