
 

Zápis do první třídy - aktualizace 

Pro školní rok 2021/2022 se zápis uskuteční 26., 27. a 28. dubna 2021 v době  

od 14:00 do 17:00 hodin.  

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.  

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci lze žádost k přijetí k základnímu vzdělávání 

dodat i následujícími způsoby. 

• do datové schránky školy (bjbmmfb) 

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

• osobním předáním ve škole 

Pokud využijete některou z výše uvedených možností podání žádosti, přiložte k ní prosím, scan, 

fotografii nebo prostou kopii rodného listu dítěte. 

Pokud použijete jiný technický prostředek k doručení žádosti, než jsou výše uvedeny, je nutné, 

abyste žádost do 5 dnů ve škole potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

V případě vážných zdravotních či osobních důvodů si můžete domluvit termín zápisu i mimo 

stanovené dny. 

Zákonné podmínky pro přijetí dítěte  
k základnímu vzdělávání 

• Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let. 

• Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může 

zákonný zástupce požádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad 
povinné školní docházky si můžete vyzvednout při zápisu nebo stáhnout z webu školy. 

• Pokud byl dítěti udělen loňský odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci 

s dítětem k zápisu znovu. 

• Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šest 

let v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

• Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou 

žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

(PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

• Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých 

a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení. 

• Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo nakladatelství příručku o školní zralosti 

Chystáme se do první třídy, ve kterém naleznete informace o tom, co by dítě mělo 

zvládnout před nástupem do školy. 
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