
 

Doplňující informace k zápisu 

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 vydává ředitelství škol tyto doplňující informace k provedení 

zápisu do prvního ročníku základních škol: 

1. Termín zápisu 

 

Termín zápisu se prodlužuje se na celé období od pondělí 19. dubna do pátku 30. dubna 

2021. Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po 

loňském odkladu školní docházky. 

2. Způsob zápisu a podání žádosti 

 

V tomto termínu se koná pouze formální část zápisu (tj. podání žádosti bez osobního 

podání ve škole). Motivační část, jejíž součástí je osobní přítomnost dětí ve škole,  

se nekoná. 

Zákonný zástupce podá žádost jedním z následujících způsobů:  

 poštou 

 do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju 

 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) 

o na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz  

 osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí  

telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole) 

3. Formuláře 

 

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad 

povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách obou základních škol. 

4. Ochrana osobních údajů 

 

Se všemi osobními údaji, které jsou součástí správního řízení o přijetí k základnímu vzdělání, 

jsou povinny školy nakládat dle zákona na ochranu osobních údajů (GDPR) a směrnic škol 

k tomu vydaných. 

5. Informace o přidělení registračního čísla žádosti: 

 

Všechny žádosti musí být doručené výše uvedeným způsobem na základní školu nejpozději  

do pátku 30. dubna 2021 do 12 hodin.  

Každé žádosti bude přiřazen číselný (registrační) kód. Tento číselný kód obdrží každý 

zákonný zástupce po uplynutí možnosti podání žádosti na zadanou emailovou adresu 

v přihlášce nejpozději do středy 5. 5. 2021.  

6. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce / odkladu školní docházky/ 

 

Nejpozději ve čtvrtek 6. 5. 2021 budou výsledky rozhodnutí o přijetí k základnímu 

vzdělání zveřejněny pod číselnými (registračními) kódy na webových stránkách obou 

základních škol.  
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7. Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky 

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně 

vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní 

docházky o jeden rok.  

Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.  

Doba je stanovena výše uvedeným termínem pro zápis do základního vzdělání od 19. dubna  

do 30. dubna 2021.  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém 

dítě dovrší 8. rok věku. 

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí (výše popsaným způsobem zápisu)  

tyto dva doklady: 

 zprávu školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán 

(ředitel školy) nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil 

do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty. 

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo 

neodstraní-li nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021. 

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví 

řízení.  

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy v termínu 

vydání rozhodnutí o přijetí do základního vzdělání (viz výše), nebo po doložení všech 

potřebných dokumentů.  

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je 

informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  

Zároveň je informován o nutnosti dostavit se následující rok k zápisu do základního vzdělání. 

 

8. Přílohy: 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Desatero pro rodiče  

 

 

 


