
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DUŠEJOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

Informace 

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období               

od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává               

MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů. Zápisy k povinné školní docházce 

proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský               

zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů                             

k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s 

protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné 

organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány 

individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné 

povinnosti.  

Vyhlášení zápisu a termín zápisu  

- Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

- Příjem žádostí o zahájení povinné školní docházky + zápisní list bude probíhat po celé období 

od 1.4.-30.4. 2021 dálkovým způsobem.  

- Zákonný zástupce dítěte, které nenavštěvuje MŠ Dušejov, přiloží kopii rodného listu dítěte.              

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální 

podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být 

součástí spisu. 

- Informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsdusejov.cz, dále 

na stránkách zřizovatele školy a budou zaslány přímo do mailů rodičů dětí naší MŠ.   

- Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a zápisového listu uvede zákonný 

zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst.2 školského zákona, kterými 

jsou : jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručení ( podle § 19 odst. 3 správního řádu ), označení správního orgánu, jemuž 

je žádost určena ( Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Mgr. 

Marcela Krejčová, ředitelka školy), podpis osoby, která žádost podává(podpis zákonného 

zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje, stačí jeden ze zákonných zástupců), jméno a 

příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou 

adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní kontakt, kdy potvrdíme správnost 

žádosti. 

- K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ 

není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují 

nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce 

nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém 

případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení 

doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se 

zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Má-li ředitel školy pochybnosti o 

pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo 

ověřenou kopii.  

- Rozhodnutí o přijetí dětí k ZV bude zasláno zákonným zástupcům a bude vyvěšeno na 

stránkách školy. 

http://www.zsdusejov.cz/


 

 

Způsoby podání žádosti  

  Žádost + zápisní list může zákonný zástupce doručit následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy (jbdtrfy) 

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zsdu.skola@seznam.cz) 

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

4. osobním podáním ve škole ve dnech 23. 4. a 30.4. od 8,00 – 11,00 h 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 

uvedené (např. 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 žádosti proběhne organizace 

příjmu žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy. Za všech okolností bude 

nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.  

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, škola uspořádá pro 

přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Setkání by bylo zaměřeno na seznámení se                       

s prostředím školy, s novou paní učitelkou, vzdělávacím programem ….. .  

 


