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Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 
 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém roce 

udělen odklad povinné školní docházky. 
 

Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády 

kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do 1. třídy přednostně bez osobní přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců ve škole. Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců bude umožněna 

v případě dětí, u kterých rodiče přemýšlí o odkladu povinné školní docházky. 
 

Zápis se bude konat v pracovní dny v rozmezí od 12. 4. do 23. 4. 2021. 
 

V týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 v odpoledních hodinách bude pouze pro rodiče, kteří pro své 

dítě zvažují odklad, možnost individuální konzultace mezi dítětem, jeho zákonným 

zástupcem a vyučujícím z 1. stupně v budově základní školy. Podmínkou bude samozřejmě 

dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření. Konkrétní termín konzultace je nutno 

dohodnout předem telefonicky nebo emailem nejpozději do 13.4.2021 (518 357 239, 

zs.luzice@seznam.cz). Žádáme, aby této možnosti vzhledem k aktuálním protiepidemickým 

opatřením využili jen rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad a nejsou plně rozhodnuti. Je vhodné 

zkonzultovat případný odklad i s učitelkami v mateřské škole. 
 

Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo 

v sekci Formuláře ZŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně 6. 4. do 23. 4. 2021 v době od 8.00 

do 14.00 u hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány (případně na 

sekretariátu školy). Zde bude přichystán i dokument „Desatero pro rodiče“, který lze jinak stáhnout 

i na webových stránkách školy. 
 

Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech: 
➢ do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35) 

➢ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!) 

➢ poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem) 

➢ vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní 

brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo 

emailem) 

➢ osobně na sekretariátu školy v pracovní dny do 14.00 
 

Formuláře nutné k zápisu dítěte do ZŠ: 
➢ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

➢ Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti 

dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem) 

➢ Dotazník k zápisu do 1. třídy 

➢ Kopie rodného listu dítěte (rodný list je případně možno okopírovat i na sekretariátu školy 

nebo zaslat v digitální podobě – sken, fotografie) 
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Pro odklad povinné školní docházky je nutné doložit také tyto dokumenty: 
➢ Žádost o odklad povinné školní docházky 

➢ Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (získáte 

v pedagogicko-psychologické poradně) 

➢ Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (získáte od lékaře) 

 

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 1 třídu s 25 žáky. V případě většího překročení 

tohoto počtu zvážíme po dohodě se zřizovatelem otevření dvou prvních tříd. V případě přijetí žáků 

s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude 

počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

Přednostně budou přijímáni žáci: 

➢ s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v Lužicích 

➢ žáci, kteří nejsou uvedeni v předchozím bodě, budou přijímáni v případě volné kapacity dle 

těchto kritérií: 

1. sourozenec ve škole v době zápisu 

2. losování 

 

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: 

zs.luzice@seznam.cz.  

 

 

Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy 
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