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Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 
Formální část zápisu bude probíhat on-line od 6. do 16. dubna 2021 nebo ve škole ve čtvrtek 

8. dubna 2021 od 14.00 – 16.00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním 
COVID – 19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro 
školní rok 2021/2022 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě, které do 31. srpna 2021 
dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon), tedy dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 
2015, případně kterému byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky. 

Zákonný zástupce podá žádost s přiloženou kopií rodného listu (děti po odkladu 
ještě přiloží "rozhodnutí o odkladu" z loňska) jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy: rubpe26
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: 

info@zsmzany.cz
3. poštou
4. osobní podání v ZŠ Mžany pouze dne 8. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin při dodržení všech

hygienických zásad.

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. 

Žádost o přijetí a odklad najdete v dokumentech školy (www.zsmzany.cz/dokumenty/). 

Další informace o zápisu do ZŠ Mžany najdete na webu školy v sekci „ZŠ – Zápis do 1. ročníku“  

Podmínky udělení odkladu školní docházky 

· žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného
lékaře

Ve Mžanech dne 19. 3. 2021 

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy 
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