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Informace k zápisu do prvních tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne
v době od 1. dubna do 16. dubna 2021
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující
věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu
do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým
byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZČR stanovilo, že zápisy k povinné školní
docházce bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat
v době od 1. dubna do 16. dubna 2021.

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (dále jen „Žádost“):
Způsoby doručení
1) zasláním emailem s elektronickým podpisem na e-mail reditel@zsluznice.cz
2) vložením originálu Žádosti do datové schránky (ID schránky: f7iu7je)
3) vložením originálu Žádosti do poštovní schránky školy (schránka je umístěna u hlavního
vchodu školy, při vstupu po pravé straně)
4) poštou
5) osobně do školy v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a
všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom
Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno. Pokud nechcete vyplnit rodné
číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, nemusíte, stačí datum narození. Vše bude následně
doplněno až po přijetí dítěte.
Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte a jednají v souladu.
Pokud zvažujete podání Žádosti ke vzdělání i do jiné školy, prosíme, tuto skutečnost nám
zašlete na e-mail reditel@zsluznice.cz do konce měsíce března. Předem děkujeme za včasné
podání informace. Po té se řiďte pravidly přijetí Vámi zvolené školy.

Postup po odevzdání vyplněných Žádostí:
Ve pátek 16. dubna 2021 bychom měli shromáždit co nejvíce Žádostí. Nestihne-li rodič tento
termín z různých důvodů, může dodat Žádost až do 30. dubna 2021. Prosíme též podat
informaci na email reditel@zsluznice.cz . Obdržíte od školy potvrzení o převzetí Žádosti a
registrační číslo dítěte (e-mailem).
Přijaté děti budou zveřejněny první květnový týden pod registračním číslem na webu školy a
na vstupních dveřích školy.

Děti po odkladu školní docházky v roce 2020/2021:
Pokud bylo dítě u zápisu v roce 2020, dostalo odklad, rodič/zákonný zástupce zašle Žádost o
přijetí.

Odklad povinné školní docházky:
Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými doporučujícími
stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).
Pokud ji nemají rodiče ještě vyřízenu, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit
v ní, že pro dítě budou pravděpodobně žádat odklad. Po doplnění stanovisek odborníků
zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy.
Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce či o odkladu povinné školní docházky bude zasláno
zákonným zástupcům e – mailem nebo předáno v MŠ nebo jej bude možno vyzvednout ve škole.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Těšíme se na Vás.
Dokumenty ke stažení jsou na www.zsluznice.cz :
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky

Mgr. Iva Filsaková, ředitelka školy

