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Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
upřesňujeme informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 dle aktuálního opatření
MŠMT. Zápis proběhne vzhledem k aktuální situaci bez osobní účasti dětí ve škole.
Termín zápisu je stanoven v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
Pokud místo trvalého pobytu dítěte (u cizinců místo pobytu) nespadá do našeho školského obvodu (viz
Kritéria), doporučujeme zapsat dítě na Vaši spádovou základní školu!
Jak postupovat v jednotlivých situacích:

1) Žádáte- li o přijetí do 1. ročníku:
Zákonný zástupce odevzdá:
 vyplněnou Přihlášku k zápisu dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 +
vyplněný Zápisní lístek do 1. třídy
 kopii rodného listu dítěte
 u cizinců kopii pasu a kopii povolení k pobytu
 přicházíte-li po odkladu, přiložte kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, která
jej v minulém roce vydala (není nutné v případě, že odklad vydala naše škola).
 Loňský odklad na naší škole nepatří mezi zákonná kritéria a nezaručuje Vám přijetí. Pokud místo
trvalého pobytu dítěte (u cizinců místo pobytu) nespadá do našeho školského obvodu (viz
Kritéria), doporučujeme zapsat dítě na základní škole v příslušném školském obvodu!

V případě chybějících nutných údajů Vás vždy vyzveme k jejich doplnění.

2) Žádáte- li o odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy vyplní:


žádost o odklad povinné školní docházky dítěte pro školní rok 2021/2022

 spolu s písemnou žádostí zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského
zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte nebo klinického psychologa

Jak odevzdat:

-

poslat z Vaší soukromé (nikoli firemní) datové schránky do datové schránky školy
(nyh22jf) nebo

-

poslat e-mailem s platným elektronickým podpisem na info@zshloubetin.cz, do předmětu
zprávy vyplňte: „Zápis 2021 (popř. Odklad 2021) – jméno a příjmení dítěte“

-

nebo dokumenty vložit do obálky a vhodit je do urny ve vestibulu školy - v pracovní dny 8:00
- 15:00 hod.

-

možné je i odevzdání poštou, což vzhledem k současné situaci nedoporučujeme

-

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 zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Kdy odevzdat:
 datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem od 6. dubna 2021 0:00:00 do 23. dubna
2021 23:59:59
 poštou s razítkem 6. 4. - 23. 4. 2021
 osobně do urny ve vestibulu školy - 6. 4. - 23. 4. 2021 – v pracovní dny 8:00 – 15.00 hod.

Obecné poznámky:
 Osobní vyzvednutí potřebných formulářů je možné v budově školy od 29. 3. 2021 od 9.00 do 11.00
hod. Formuláře budou také ke stažení na našich webových stránkách.
 Dětem bude přiděleno pořadové číslo a zasláno spolu s potvrzením přijetí dokumentů na Vámi
uvedenou e-mailovou adresu vždy do 5 pracovních dní od předání.

 Seznamy přijatých a nepřijatých dětí pod uvedeným pořadovým číslem budou vyvěšeny ve vestibulu
školy a na webové stránce školy nejpozději do 24. 5. 2021 (po dobu 15 dnů).
 V červnu proběhne setkání s přijatými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Budete se moci seznámit
se školou, jejím prostředím, učiteli a vzdělávacím programem (samozřejmě za předpokladu, že to
umožní protiepidemická opatření).
 Veškeré informace ohledně školní družiny a jídelny budou postupně zveřejněny na stránkách školy.
 Dojde-li ke změnám, způsobeným vývojem epidemické situace, budete informováni na webových
stránkách a na budově školy.
 V případě nejasností či problémů prosím pište na info@zshloubetin.cz
Věk dětí, kterých se zápis do 1. ročníků týká
Děti, které do zahájení školního

děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

roku dovrší 6. rok věku –
řádný zápis
a

děti

s odkladem

povinné

školní

docházky

z loňského školního roku
Děti, které do zahájení školního

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé,

roku nedovrší 6. rok věku –

může být přijato, podá-li zákonný zástupce dítěte

předčasný nástup dítěte do školy

písemnou žádost a doloží příslušná vyjádření:
Dosáhne-li věku 6 let od září do konce prosince
2021: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –
Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
Dosáhne-li věku 6 let od ledna do konce června
2022: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ –
Školského poradenského zařízení a odborného
(dětského) lékaře dítěte.

