
 

Informace k organizaci a průběhu zápisu 

pro přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Všeruby, okres Domažlice, 

příspěvková organizace, Všeruby 70, 345 07 Všeruby, na školní rok 2021/2022. 

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, vydalo MŠMT 

doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. 

Zápisy budou probíhat tradičně v dubnu, ale pouze distanční formou a bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

Vzhledem k současné situaci zákonný zástupce doma vyplní potřebné dokumenty, které od 

školy obdrží (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový lístek), a po domluvě s 

ředitelkou školy je doručí zpět v týdnech od 6.4. do 16.4.2021. Pokud by zákonný zástupce 

přihlašoval k zápisu dítě, které nenavštěvovalo MŠ ve Všerubech, může si potřebné 

dokumenty stáhnou z odkazu a dodat v daném termínu do školy.  

Další informace: 

Zákonný zástupce (rodič) je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. 

Nesplnění ze strany zákonných zástupců lze považovat za porušení jejich právních povinností. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Pro školní rok 2021/2022 se zápis týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také 

dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního 

roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 

přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky 

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou 

přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce podle § 36 odst. 4, 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. Pokud požadované 

posudky budete mít již před zápisem, informujte o tom ředitelku školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ Všeruby: 

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy – území obce 

Všeruby (Hájek, Brůdek, Studánky, Hyršov, Maxov, Kosteliště, Pláně, Pomezí, Chalupy). 

2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity. 

3. Plánovaný počet tříd 1. ročníku: 1. Počet žáků, které bude škola do této třídy přijímat: 

maximálně 30. 

 

Počítáme s tím, že rodiče budoucích prvňáčků budou v červnu či červenci pozváni na 

informativní schůzku s třídní učitelkou a ředitelkou školy. 


