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INFORMACE K 

ZÁPISU DO  PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
Zápis do základní školy bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021. Na 

základě rozhodnutí MŠMT, v případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

proběhne zápis distančně, předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně 

povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení). 

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je 

možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

 

K povinné školní docházce se zapisují děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, 

které měly z předchozího zápisu odklad povinné školní docházky. 

Přijímáme žáky s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, vždy 

však na doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). 

 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

- do datové schránky školy (4b9fbm) 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (kontaktní e-mail:  

   info@ddss-volyne.cz) 

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

- osobním podáním ve škole (kancelář školy) 

 

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte v digitální podobě (sken, 

fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie. Pokud zákonný zástupce podá žádost 

prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se 

k žádosti nepřihlíží. 

 

V případě osobního podání si zákonní zástupci předem dohodnou termín a čas zápisu na 

telefonních číslech v rozmezí 8,00 – 14,00 hod: 

                        383 372 000         383 372 748          603 543 190          603 543 191 

K zápisu si sebou přinesou:  

 občanský průkaz  

 rodný list dítěte  

 platné doporučení školského poradenského zařízení  

Pokud doposud nemají platné doporučení ŠPZ, kontaktují  

a) SPC Strakonice tel. 602 413 557 

b) PPP Strakonice tel. 724 831 377 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce bez dítěte!  

 

Termín ukončení zápisů je 30. 4.  2021 ve 13.00 hod. 

 

Žádost zákonných zástupců o přijetí je k dispozici na webových stránkách – vytiskněte si 

ji prosím. 

Pokud nemáte možnost tisku, můžete tento dokument vyplnit a podepsat v kanceláři 

školy. 


