
        Instrukce k zápisu do ZŠ 2021 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37 správního řádu lze 

učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  
- do datové schránky školy - xvzjsz6 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)  

- osobním podáním ve škole po telefonickém sjednání termínu na 

telefonním čísle 603 710 525 (ředitelka školy) 

 

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 

podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

 

Přílohy:  

Rodný list  
 

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým 

způsobem nebo předložit k nahlédnutí při osobním zápisu.  

 

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky  
 

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost 

o odklad a doručí škole obě žádosti společně.  

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 

(1. – 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 

školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, 

nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

 

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola 

žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a 

současně správní řízení přeruší.  

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením 

školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní 



řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení 

školského poradenského zařízení. 

 

Tiskopis Žádost o přijetí do základní školy najdete na webových stránkách 

www.chvalec.cz v Dokumentech nebo si jej můžete vyzvednout v ZŠ po 

předchozí telefonické domluvě (603 710 525). 


