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Informace 

k přijímání dětí k základnímu vzdělávání do prvního ročníku 

školního roku 2021/2022, k organizaci a průběhu 
 

 

Organizace a průběh zápisu 

 

Zápis žáků do 1. ročníku šk. roku 2021/2022 proběhne od pondělí 19. dubna 2021 do pondělí 

26. dubna 2021 do 16.00 hod. 

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Vzhledem k mimořádným opatřením 

bude mít zápis pouze formální část bez přítomnosti dětí. Podat žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání musí znovu i zákonní zástupci dětí, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní 

docházky. 

 

Žádost o přijetí vyplní žadatel a s prostou kopií rodného listu doručí škole (popřípadě přiloží kopii 

doporučení školského poradenského zařízení).  

 

Nahlédnout do spisu mohou žadatelé dne 27. 4. 2021 v době od 9.00 hod. do 10.00 hod. 

v ředitelně školy. 

Předpokládaný termín pro vydání rozhodnutí o přijetí a zveřejnění seznamu přijatých dětí:  

29. 4. 2021. 

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato 

k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 

vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 

září do prosince 2021 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí 

dítěte narozeného do ledna 2022 do konce června 2022 je odporučující vyjádření školského 

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

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po 

dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Žádost se podává písemně v době 

zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebudou obě doporučení 

k dispozici v době zápisu, škola stanoví náhradní termín pro doložení. 

 

Jak podat žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad? 

 

Zápis bude probíhat ve dnech od 19. do 26. dubna 2021. Vaší povinností je v tomto termínu podat 

podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Vyberte si způsob, jak žádost škole doručit, 

z následujících možností: 
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- Doručení POŠTOU (Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy, 

569 12 Opatov 139) – vyplněnou žádost vlastnoručně podepíšete a zašlete s prostou kopií 

rodného listu dítěte na adresu školy. 

- OSOBNÍM VHOZENÍM  do schránky školy. 

- Doručení do DATOVÉ SCHRÁNKY (cuymjmq) 

- Doručení E-MAILEM (zs.opatov@tiscali.cz) – takto podaná žádost musí být opatřena 

elektronickým podpisem a s prostou kopií rodného listu zašlete mailem. (POZOR – pouhý 

scan podepsaného dokumentu není platný). 

- OSOBNÍM PODÁNÍM ve škole – nemáte-li jinou možnost, je potřeba si domluvit osobní 

návštěvu (zs.opatov@tiscali.cz, 731615261. 

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost jiným, než výše uvedeným způsobem, za použití jiných 

technických prostředků je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak k žádosti škola nepřihlédne. 

Bude-li žádost vykazovat formální nedostatky, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění. 

 

Budete-li podávat žádost o odklad povinné školní docházky, pak budete postupovat stejným 

způsobem. Žádost o odklad povinné školní docházky musíte podat i v případě, že dosud 

nemáte možnost dodat obě přílohy. Po přerušení správního řízení je dodáte, jakmile je budete mít 

k dispozici. 

 

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku: 

 

1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijati žáci 

s místem trvalého pobytu ve školském obvodu naší školy a žáci umístění v tomto obvodu ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském 

zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve 

školském rejstříku. Mezi spádovými žáky budou upřednostněni ti, kterým byl v loňském 

roce povolen odklad povinné školní docházky.  

 

2. V případě volné kapacity budou přijati žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském 

obvodu města nebo v jiné obci.  

 

Seznam přijatých dětí (jejich registračních čísel, které obdrží u zápisu) bude vyvěšen vedle vchodu 

do školy v informační vitríně a na webových stránkách školy (www.zs-opatov.cz), a to až do 30. 6. 

2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  

Zákonným zástupcům dětí, jejichž žádosti o přijetí nebude vyhověno, bude vydáno zamítavé 

správní rozhodnutí, jež bude zasláno zákonnému zástupci.  

 

Pro školní rok 2021/2022 budeme do 1. ročníku přijímat maximálně 25 žáků (v souladu  s 

Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a počtem spádových žáků).  

 

 

 

 

Mgr. Hebelková Iva, ředitelka školy 
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