Informace
k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31.
8. 2015.
Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Proběhne v termínu od 6. 4. do 30. 4. 2021
1) Zákonný zástupce vyplní on-line formulář
2) Dále zákonný zástupce dodá:
•

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce
nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – tato žádost Vám přijde do e-mailu po
vyplnění elektronického formuláře (pokud nemáte možnost žádost vytisknout, vytiskneme ji ve
škole)

Jakým způsobem předá zákonný zástupce dokumenty do školy:
Osobně v předem zvoleném termínu na online formuláři nebo dohodnutém prostřednictvím
emailu či telefonicky.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce spolu s žádostí o přijetí
k základnímu vzdělávání dále dodá:
•

•

žádost o odklad povinné školní docházky opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce
nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání (pokud jste v elektronickém formuláři
zaškrtli, že budete žádat o odklad, přijde Vám e-mailem)
2 povinné přílohy žádosti o odklad – doporučení školského poradenského zařízení a doporučující
posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Odklad povinné školní docházky
Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona): Není-li dítě
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v
době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu
podat žádost o odklad a doložit 2 doporučení.
Diagnostiku dětí provádí a doporučení vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

Postup podání žádosti o odklad, pokud ještě nemáte obě doporučení:
•

Zákonný zástupce požádá od 6. dubna do 30. dubna 2021 o odklad.

•

Jelikož odklady podléhají správnímu řádu, může zákonný zástupce podat žádost bez
doporučujících posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

•

Pokud podá zákonný zástupce žádost bez doporučujících posouzení, tak ředitelka
následně usnesením přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby doložil.
Zároveň mu v tomto usnesení určí lhůtu, do kdy tak má učinit. Vzhledem k tomu, že v
současné době jsou zavřené i poradny, bude tato lhůta pravděpodobně do 15. 7.
2020.

Oznámení o přijetí:
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje
zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:
- na webových stránkách školy
- u vstupních dveří ve vývěsce
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

