
Milí rodiče budoucích prvňáčků, 

připravujeme pro vás zápis do 1. ročníku na 

školní rok 2021/22 

Termín zápisu: středa - 14. duben 2021 

Zápis je určen pro dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné 

školní docházky z loňského školního roku. 

• Zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo 

ve škole. Když to situace dovolí, proběhne motivační část zápisu v 1. třídě v měsíci 

červnu. Budete včas informováni. 

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu: 

 

• Vzhledem k uzavření MŠ (v měsíci březnu a zřejmě i dubnu) je nutné doručit 

požadované dokumenty přímo do školy (nikoli do MŠ), a to nejlépe od 1. dubna 2021, 

nejpozději do 14. dubna 2021 - 16,00 hod. 

K zápisu je nutné dodat:  

Rodný list dítěte (kopie, scan, foto – přiložit k žádosti) 

Přihlášku (žádost) + Zápisní list  

nebo 

Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení: zprávu z vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC) a doporučení dětského lékaře, 

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby: 

1. poštou, 

2. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní 

budovy ZŠ 1 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt 

(správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu zahájení školní 

docházky). Pokud zákonný zástupce podá žádost bez doporučujících posouzení, tak ředitelka školy usnesením 

přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby tato doporučení doložil. Zároveň mu v tomto usnesení určí 

lhůtu, do kdy tak má učinit (lhůta dodání doporučení z poradenských zařízení bude stanovena do 31. 5. 2021). 

Na webových stránkách školy a u vchodu školy bude vyvěšen seznam registračních čísel 

přijatých dětí. Rozhodnutí vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení a 

k předání Rozhodnutí dojde při návratu dětí do MŠ.  

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU. VĚŘÍME, 

ŽE VAŠI DŮVĚRU NEZKLAMEME. 

 

 

Kozojedy dne 17. 3. 2021    Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy 

https://www.zshuskom.cz/obrazky-soubory/prihlaska-k-zakladnimu-vzdelavani-od-9-2018-pro-1.-tr.-0e9a0.pdf?redir
https://www.zshuskom.cz/obrazky-soubory/zapisni-listek-tiskopis-pro-rodice-v-souladu-s-gdpr-od-1.-9.-2020-c9574.pdf?redir
https://www.zshuskom.cz/dokumenty-skoly-formulare

