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Informace o zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
 
 

Vážení rodiče,  
 na základě opatření, vydaného MŠMT, bude zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 
organizován v Základní škole a Mateřské škole Dřísy následovně: 

 
1. Termín a místo: 

a) Prezenční (klasická) forma zápisu: 

       Vzhledem k mimořádným okolnostem a v souladu s pokyny MŠMT se letos prezenční    

       forma zápisu do 1. třídy neuskuteční.  

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale je upuštěno od 

některých tradičních postupů, které byly používány v minulých letech (např. bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole).   

 

b) Pro školní rok 2021/2022 je termín zápisu do 1. ročníku stanoven v Základní škole a Mateřské 

škole Dřísy na období: od 01. 04. do 22. 04. 2021. 

 
Způsob předání dokumentů pro zápis dítěte do 1. ročníku: 

• Datovou schránkou – ID školy je: 5zsmc43 

• E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: reditelka@zsdrisy.cz 

• Vhozením zalepené obálky do školní schránky, která je na plotě školy (vstup na dvůr školy – 

hlavní vchod do budovy školy) 

• Poštovní doručení na adresu: Základní škola a Mateřská škola Dřísy 

                                                     Hlavní 89 

                                                     Dřísy 

                                                     277 14 

           Dne 08. 04. a 22. 04. 2021 od 13: 30 hod. do 16:00 hod. = může zákonný zástupce dítěte předat 
dokumenty k zápisu přímo ve škole = hlavní vchod (prostor chodby). Při této formě předání dokumentů není 
osobní přítomnost dítěte povolena.    
 

2.  Věk dítěte = Zápis je určen pro děti ve věku: 

• 6 let k 31. 8. 2021 

-   děti narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015, 

-   děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. 

 

• 5 let k 31. 8. 2021 

                     Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný   
                     zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: 
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a) dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 = zákonný zástupce doloží   

Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), 

b) dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 = zákonný zástupce doloží Doporučení od: 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře. 

  
 

3. Kritéria přijetí: 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se 

zákonem č. 500/2004Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity 

školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.  

 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 

a) budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021 a s trvalým 

bydlištěm ve spádové oblasti školy,  

b) budou přijaté děti narozené v období 01. 09. 2014 – 31. 08. 2015 s trvalým bydlištěm ve 

spádové oblasti školy,  

c) budou přijaté děti do výše kapacity školy = povoleného počtu žáků uvedeného ve školském 

rejstříku. 

 
  
        4. Dokumenty k zápisu: 
             Zákonný zástupce dítěte musí k zápisu dítěte do 1. ročníku dodat: 

• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

• Zápisní list. 

• Kopie rodného listu dítěte. 

 
      Při osobním předání dokumentů zákonný zástupce ještě předloží svůj průkaz totožnosti. 
 
      Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat.  
 
  
        5. Dokumenty k zápisu v případě odkladu: 

• Žádost o odklad. 

• Doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo 
speciálně-pedagogické centrum). 

• Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

• Kopie rodného listu dítěte. 
 
Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) vyzve 
žadatele, aby doložil do 30. dubna 2021 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty. 
Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. 2021 doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní 
orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021. 
Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení. 
 
Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po 
doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Zákonnému 
zástupci dítěte je předáno v písemné podobě.  
  
 



 

 

 
Po přijetí všech dokumentů k zápisu, bude dítěti přiděleno registrační číslo. Žádáme všechny rodiče, aby 
uvedli na žádosti svůj čitelný e-mail. Následně na něj bude zasláno ze školy číslo jednací vaší žádosti a 
přidělené registrační číslo. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn jen pod registračními čísly.   
 
 
          6. Vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce: 
a) Na webových stránkách školy, ve vývěsní skříňce OÚ Dřísy a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude 
zveřejněn seznam přijatých dětí – pouze registrační čísla. 
                                                                                                        
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, tj. od 
posledního dne, ke kterému bylo možné podat žádost o přijetí dítěte k zápisu do 1. ročníku.  
 
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v ředitelně školy.                                        
Pokud rodič požaduje tiskopis Rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.                                         
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od 
následujícího dne po zveřejnění.    
                                                                                           
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do 
konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
  
 
 
           7. Vydání Rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce: 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od 
zahájení správního řízení.                                                                                                   

• Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte písemnou podobu Rozhodnutí o nepřijetí 
dítěte k povinné školní docházce (do vlastních rukou).                                                       
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 
dnů, která běží od následujícího dne po doručení.                                                      

• Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a Mateřská škola Dřísy, okres Praha-východ a rozhoduje o něm 
Krajský úřad Středočeského kraje. 
 

 
 
 


