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Zápis dětí k základnímu vzdělávání  

pro školní rok 2021/2022 
Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádné situaci v letošním roce proběhne pouze formální část zápisu 

do 1. třídy. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky - zde je třeba ještě doručit 

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (lze dodat i 

dodatečně) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formuláře žádostí 

najdete na našich webových stránkách www.zsms.cz. Pokud nemáte možnost tisku, 

můžete si formuláře vyzvednout v ředitelně ZŠ dopoledne nebo si domluvte jiný 

termín na telefonu 499 886 128.  

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů: 

1. do datové schránky školy (kddni42), 

2. e-mailem (na info@zsms.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání do ředitelny ZŠ: v případě osobního podání žádosti zákonným 

zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob 

v prostorách školy. 

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 1. 4. 2021 do 19. 4. 2021. 

Zápis se týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šesti let věku. 

 

Počet přijímaných žáků 

Bude otevřena 1 třída s maximálním počtem přijímaných žáků 30.  

 

Kritéria přijetí (v případě, že počet přihlášených dětí bude větší než 30) 

1/ Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince 

místem pobytu v příslušném školském obvodu.  

2/ Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1/budou přijímáni dle těchto kritérií:  

a/  losování  

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky 

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, odloží 

ředitelka 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. 

        Dagmar Kostelecká 

Malé Svatoňovice 8. 3. 2021    ředitelka školy 

http://www.zsms.cz/uploads/%C5%BD%C3%A1dost%20rodi%C4%8D%C5%AF%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD.docx
http://www.zsms.cz/uploads/%C5%BD%C3%A1dost%20rodi%C4%8D%C5%AF%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD.docx
http://www.zsms.cz/uploads/%C5%BD%C3%A1dost%20rodi%C4%8D%C5%AF%20o%20odklad.docx
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