
Informace k zápisu do 1. třídy š. r.  2021/2022 

Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky (děti narozené od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015). 

Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, 
které dosáhne 6 let věku v období od září do června příslušného školního roku. (Podrobnosti 
o přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění). 

Pro školní rok 2021/2022 škola přijímá žáky do jedné 1. třídy. Zákonný nárok na přijetí mají 
děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.  

V současné době nejsou známy ze strany MŠMT podrobnější informace k zápisům. Dovolujeme 
si tedy předběžně nastínit pravděpodobný průběh zápisu. Informace budeme aktualizovat. 

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ / ODKLAD 

Od 5. dubna do 22. dubna 2021 bude spuštěn elektronický systém, kde proběhne registrace 
a  evidence zájemců o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. o odklad povinné školní docházky. 
Následně proběhne příjem žádostí. 

Vstup do elektronického systému bude přes webové stránky školy. 

Návod a přesnější postup bude zpřístupněn během března 2021. 

V případě, že nebude povolena osobní přítomnost žáků při zápisu, proběhne vyřízení 
veškerých náležitostí pouze dálkově (elektronicky a poštou). 

V případě žádosti o odklad je nutné doložit doporučení od lékaře a školského poradenského 
zařízení (pedagogicko- psychologické poradny). 

 
 

ZÁPIS VE ŠKOLE 

V případě, že bude umožněna osobní přítomnost žáků při zápisu, proběhne zápis ve škole    
22. dubna 2021. 

V případě, že bude umožněna osobní přítomnost rodičů a žáků ve škole, tak bude možné 
v tento den vyřídit všechny potřebné záležitosti přímo ve škole. 

 
 
 
 



 
 
 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem na stránkách školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Tímto se 
považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů. 

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné 
lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má 
možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitelství školy. 

 
 
 

V Pěnčíně 21. února 2021 
 
 
 
 

Mgr. Martin Zicháček 
ředitel školy 


