
Zápis do školy 
  

Aktualizované informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022 
 
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k 

organizaci zápisů k povinné školní docházce. 
Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a zákonných zástupců. 

  

Zápis bude probíhat od čtvrtka 1. dubna do úterý 20. dubna 2021   
  

Žádosti můžete posílat: 
 

- do datové schránky školy:   vfhe3j 

 
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce – nelze 

  poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané  
e-mailem nelze přijmout 

 
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na  adresu: 

 
 Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace 

 Chodouny 119, 411 71 Chodouny 

 
- vhozením obálky s dokumenty do schránky školy, která je u vstupu do školní jídelny u vjezdu na 

parkoviště  
  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 

Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (kdo již odevzdal-
nemusí) a podá některým z výše uvedených způsobů  (datum musí být v souladu s termínem zápisu 1. – 

20. 4. 2021) a přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a zápisní lístek. 

 
Po doručení škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem zpět. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat. 
  

Žádost o 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 podle § 36 odst. 4, 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. 

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů žádost o odklad povinné 
školní docházky, prostou kopii rodného listu dítěte a dva výše uvedené doporučující posudky. 

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) 
přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení 

odborného lékaře. 
  

Vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce 

 
Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2021. 

Na webových stránkách školy a na dveře jídelny školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých 
dětí (je zde umožněn přístup všem osobám). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se 

vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 
Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce. 
Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních 
rukou.                                                                                                                                                                   
                                                              

Více zde: http/www.zsmschodouny.cz /Základní škola/zápis do ZŠ 


