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ZÁPIS 
DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 
 
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní 
školy a Mateřské školy Žimrovice zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 
2021/2022. 

 
Zápis proběhne v období 1. 4. – 30. 4. 2021 distanční formou, bez osobní přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců. 

 
Zapisovány budou děti, které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. 
 
Formuláře a další dokumenty k zápisu jsou ke stažení na webu školy nebo po předchozí 
domluvě k vyzvednutí v základní škole. 
 
 
Podání žádosti o přijetí 
 
Žádost o přijetí je možné doručit těmito způsoby: 
 

• osobním podáním ve škole 
• do datové schránky školy 
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 
• poštou 

 
Přílohy k žádosti o přijetí 
 

• zápisní list 
• kopie rodného listu dítěte 

  



Základní škola a Mateřská škola Žimrovice 
 

 
Kritéria pro přijetí 
 

• Do školy jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu Základní školy a Mateřské školy Žimrovice. 

• Děti z jiných školských obvodů budou přijaty, pokud to umožní kapacita školy. 
• Do 1. ročníku ZŠ je možné pro školní rok 2021/2022 přijmout max. 14 uchazečů. 

 
Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce 
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu uchazečů 
s výsledkem zápisu na úřední desce školy a na webových stránkách školy. Uchazeči budou 
v seznamu uvedeni pod přiděleným registračním číslem. 
 
Odklad povinné školní docházky 
 
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost zákonných zástupců doložena potřebnými 
přílohami. 
 
Přílohy k žádosti o odklad 
 

• doporučení školského poradenského zařízení 
• doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

• kopie rodného listu dítěte 
 
 
 
 
 
 
V Žimrovicích dne 11. března 2021 
 
 
 
Mgr. Jan Volf 
ředitel školy 
 


