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Na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 v souvislosti s ochranou 

obyvatelstva proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 proběhnou zápisy bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

 

Termín  

Zápis na naší škole bude probíhat v termínu od 15. do 17. dubna 2021 a to prostřednictvím 

aplikace ZápisyOnline, která bude v tomto termínu zpřístupněna na webu školy https://zcsol.cz/.  

 

Kritéria pro přijetí 

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 na naší škole bude ve správním řízení 

přijato dítě dle na webu školy zveřejněných kritérií, jehož zákonný zástupce podá žádost o přijetí 

a které splní požadavky dané školským zákonem. 

 

Organizace a průběh zápisu 

Zápis proběhne pouze formálně. To jest bez osobní přítomnosti dítěte. Ve věci zápisu (správního 

řízení) zastupuje dítě zákonný zástupce, který podá žádost o přijetí ke vzdělávání prostřednictvím 

výše zmíněné on-line aplikace. Z aplikace vygenerovanou a podepsanou žádost následně doručí 

spolu s prostou kopií rodného listu do školy jedním z následujících způsobů: 

 

1) do datové schránky školy ID: n8smc28, 

2) e-mailem na adresu: info@zcsol.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu 

a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!), 

3) poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně), 

4) osobním dodáním do kanceláře školy, a to v úředních hodinách v pondělí 19. 4. 2021 nebo 

ve středu 21. 4. 2021od 9.00 do 15.00. 

 

Odklad povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky je možné podat souběžně s žádostí o přijetí. K odkladu 

je potřeba dodat ještě doporučení pedagogické poradny a dětského lékaře, nebo klinického 

psychologa. 

 

Ohledně školní připravenosti dbejte na doporučení MŠ, kterou dítě navštěvuje.   

Během klasického zápisu pedagogové dokážou posoudit školní připravenost dětí a v případě 

potřeby mohou zákonným zástupcům doporučit odklad školní docházky. Online zápisy bez 

přítomnosti dítěte toto neumožňují, proto musí tuto zodpovědnost převzít výhradně MŠ a případně 

doporučit návštěvu školního poradenského zařízení. 

 

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). 

Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a školním webu nejpozději 23. 4. 2021. 

Rozhodnutí o přijetí budou doručena poštou. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena taktéž 

poštou, a to do vlastních rukou. 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

      ředitel školy 


