
 
 

 

Zápis dětí do 1. ročníku se nově koná v termínu od 6. dubna 2020 do 23. 

dubna 2021.  

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento rok provázejí, 

bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost 

dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých 

účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s 

upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.  

Dne 23. 4. 2021 bude zápis uzavřen. 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti 

zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), 

případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pokud předání proběhne 

osobně, je třeba si domluvit termín předání s ředitelkou školy na telefonu 774 429 142. 

V žádném případě nelze akceptovat zaslání vyplněné přihlášky emailem, bez elektronického 

podpisu. 

Proběhne pouze formální část zápisu, pokud možno bez přítomnosti ve škole, motivační část 

bude vynechána. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního 

řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona (všechny údaje vyplníte do 

přihlášky). Doložení rodného listu dítěte lze provést prostou kopií dálkovým způsobem 

(email, datová schránka) nebo prostou kopií přiloženou k přihlášce. 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit Žádost o odklad, doplnit 

potvrzením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Přihlášku i ostatní formuláře lze stáhnout z webových stránek školy. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy 

na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

 Kritéria přijímání dětí nejsou tímto opatřením dotčena. 

ZŠ Velké Přítočno může do prvního ročníku přijmout maximálně 20 žáků. 

 

 



 
 

 

Kritéria přijímání do prvního ročníku: 

 

1. Spádovost ke školskému obvodu (trvalé bydliště dítěte v obci Velké Přítočno). 

2. Sourozenec v 1. – 5. ročníku v Základní škole ve Velkém Přítočně, dítě zaměstnance 

Základní školy Velké Přítočno. 

3. Ostatní zájemci. 

 

Ve Velkém Přítočně, dne 10. 3. 2021.    Mgr. Martina Jůzová 

            ředitelka školy 
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