
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022  

 

1. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je určeno období v rozmezí stanoveném školským 

zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje 

ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). V naší škole je doba pro přijímání žádostí 

stanovena od úterý 6. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021.  

 

Věk dítěte 

6 let k 31. 8. 2021 

- dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 

- dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

5 let k 31. 8. 2021 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží tato 

doporučení: 

 

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021: vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

 

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022: vyjádření Školského poradenského zařízení + odborného 

(dětského) lékaře dítěte 

Elektronická přihláška 

 

Přihláška bude dostupná od 6. 4. 2021. 

Postup při podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole: 

- Rodič klikne na odkaz "Online zápis" a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně 

kontaktních informací.  

- Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy a zákonnému zástupci  

bude na email, který v přihlášce uvedl, doručena vygenerovaná Žádost o přijetí (odklad).  

- Poté už zbývá pouze doplnění žádosti potřebnými údaji (viz ukázka – zvýrazněné údaje jsou povinné, ostatní 

doporučené) a podpis zákonného zástupce dítěte (žádost podepisuje pouze 1. zákonný zástupce). 

Prosíme o kontrolu zadaných údajů, abychom předešli potížím s chybně vyplněnými přihláškami (pořadí jména  

a příjmení, chybně uvedený email zákonného zástupce atd.). 

Doručení žádostí 

Rodič si může vyplněný pdf soubor vytisknout a do naší školy ho doručit následujícími způsoby:  

 

- do datové schránky školy - rd6fm2j,  

- e-mailem na podatelna@zsbites.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),  

- poštou,  

- osobní předání žádosti zákonným zástupcem dítěte - v případě osobního podání je možné vhodit podepsaný 

dokument do schránky u vchodu do budovy školy Sadová 579 - 2. stupeň, popřípadě se vzhledem k aktuální 

situaci telefonicky domluvit na předání žádosti (telefonický kontakt: 566 789 411). 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického 

podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

mailto:podatelna@zsbites.cz


Odklad povinné školní docházky 

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte o odklad povinné školní 

docházky (vyplní v žádosti – viz Vzor žádosti). 

 

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení: 

• školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

• odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy zejména žádosti 

o odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce podá pouze žádost a doporučení doloží později. Správní řízení o 

zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

 

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem. 

Po ukončení podávání žádostí bude na webových stránkách školy a na úřední desce školy u 1. stupně zveřejněn 

seznam přijatých dětí dle registračních čísel. 

Po ukončení nebo snížení mimořádných opatření se škola bude snažit uspořádat pro přijaté děti setkání zaměřené  

na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Toto setkání 

nebude nyní součástí zápisu. Chceme tímto způsobem dětem vynahradit alespoň část zápisu, kterého se nemohou 

vzhledem k závažnosti situace zúčastnit a zpříjemnit jim tak očekávaný nástup do prvního ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


