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 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

 

blíží se období zápisu do základní školy. Lze předpokládat, že ani letos neproběhne způsobem, na jaký 

jsme byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí. Právní předpisy týkající se zápisů pro letošní 

rok se nijak nezměnily oproti loňským. 

Proto bude zápis organizován tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány 

individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Stejně jako v loňském roce bude umožňovat 

distanční průběh. 

Zápis (období pro předání přihlášek) bude trvat od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021. 
 

Všechny potřebné dokumenty budou k dispozici v elektronické podobě na stránkách školy, případně 

i v tištěné verzi k vyzvednutí ve škole. 

 

Žádost je nutné odeslat s dostatečným předstihem, aby nejpozději do 16. 4. 2021 dorazila do školy. 

Sledujte sekci „ZÁPIS - Prvňáčci 2021-2022“, kde pro vás budou aktuální informace. 

 

Způsoby možného podání žádosti 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) – havmkms, 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zapis@zscm.cz 

3. poštou – ZŠ České Meziříčí, Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí 
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je ne-zbytné 
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.  
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 

zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

 

Pro komunikaci ohledně zápisu k povinné školní docházce užívejte mail: zapis@zscm.cz případně 

tel. 739 056 260 

 

České Meziříčí 17. 3. 2021 

             

         Ing. Petr Hrnčíř   

         ředitel školy 
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Z Á P I S  
do 1. ročníku ZŠ České Meziříčí 

se koná 

od 6. dubna 2021 do 16. dubna 2021 
 

- zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

- bude upřednostněno podání přihlášky bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová 

schránka, email s elektronickým podpisem) 

- další domluva se školou a formuláře k PŠD na mailu 
zapis@zscm.cz, případně tel. 739 056 260 

 

Zákonní zástupci přihlašují k  PŠD děti narozené: 
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (zápis poprvé), 

od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (zápis po odkladu školní docházky). 
 

Ve školním roce 2021/22 otevře ZŠ České Meziříčí nejvýše dvě 1. třídy, 

každou s nejvýše 30 žáky. 

 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až 

pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb. bude 

počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

Přednostně budou do ZŠ České Meziříčí přijímáni žáci:  

1. S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném 
školském obvodu. 

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímání dle těchto kritérií: 

a) sourozenec ve škole v době zápisu, 

b) losování. 
 

Zápis k povinné školní docházce bude složen pouze z formální části zápisu. 
 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 
povinné školní docházky písemně a přednostně bez osobní přítomnosti. 
 

Informace k odkladu školní docházky:  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v 
době zápisu (od 6. 4. do 16. 4. 2021) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
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