
Pokyny k vyplnění dokumentů pro ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

Vážení rodiče, 

zasílám Vám pokyny k vyplnění dokumentů pro zápis. Z důvodu distančního zápisu budeme 

rádi, pokud nám dokumenty vyplníte předem, a vhodíte do schránky na škole s jasným 

označením, anebo přinesete již vyplněné s sebou k zápisu. 

JMÉNO DÍTĚTE 

ZÁPIS 2021/22 

Vyplňte prosím všechny údaje, abychom Vás nemuseli do školy volat a doplňovat chybějící 

údaje. Kopie rodného listu a OP nemusí být ověřená – zde stačí prostá kopie. 

Neposílejte prosím skeny emailem, pokud u nich nebude váš elektronický podpis a formát 

dokumentu PDF-A. Děkuji. 

V případě, že bude nutné něco z Vaší strany dořešit, přijďte prosím v termínu 7.- 9. 4. 2021 

v čase od 13 – 17 hod. Jinak je Vám k dispozici email zszajecice@centrum.cz nebo telefon 

601 591 753. 

Žádost o přijetí: 
1. Na webu www.skolazajecice.cz v sekci INFORMACE PRO RODIČE podtitul ZÁPIS 1. 

TŘÍDA si stáhněte a vytiskněte dokument Žádost o přijetí a Zápisní list pro školní rok 21/22. 

 

2. Žádost o přijetí prosím vytiskněte OBOUSTRANNĚ a vyplňte OBĚ STRANY. 

- nevyplňujte č. registrační – to od nás získáte do emailu, nebo SMS nebo osobně 

- nevyplňujte číslo jednací 

- žadatel je jeden ze zákonných zástupců 

- jeden ze zákonných zástupců bude veden v matrice školy pro korespondenci – řádek 

vprostředku stránky 

- datum vyplnění od 1. do 9. 4. 2021 a PODPIS 

- datum vyplnění a podpis i na druhé straně, jméno je zákonného zástupce – to prosím napište 

hůlkovým písmem 

 

3. Vytiskněte a vyplňte ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

- registrační číslo nevyplňujte – to od nás získáte do emailu, nebo SMS nebo osobně 

- prosím o aktuální telefony, emaily 

- pokud máte datovou schránku, uveďte ji 

- zdravotní stav – zajímají nás nemoci a omezení, která výrazně zasahují do školní docházky 

(těžké alergie, astma, lékařská omezení apod.) 

- zvláštní schopnosti jsou určeny pro rodiče žáků s výjimečným nadáním (jinak není nutné 

vyplňovat) 

- políčko zapsal - nevyplňujte 

 

 

mailto:zszajecice@centrum.cz
http://www.skolazajecice.cz/


Žádost o odklad: 

1. Na webu www.skolazajecice.cz v sekci INFORMACE PRO RODIČE podtitul ZÁPIS 1. 

TŘÍDA si stáhněte a vytiskněte dokument Žádost o odklad povinné školní docházky. 

 

2. Žádost o odklad vytiskněte a vyplňte 

- nevyplňujte číslo jednací 

- žadatel je jeden ze zákonných zástupců 

- datum vyplnění od 1. do 9. 4. 2021 a PODPIS 

 

3. K žádosti přiložte originál vyjádření lékaře + doporučení od PPP (SPC) 

Bez těchto dvou doporučení nemůže škola žákovi uložit odklad (doporučujeme, udělejte si 

jejich kopie nebo sken!) 

 

V případě, že nemáte jedno nebo obě doporučení k žádosti o odklad, je nutné je do 30.4.2020 

zajistit a předložit škole. 

Pokud přesto nestihnete dodat tyto doklady, bude s vámi přerušeno správní řízení do doby, 

než dokumenty zajistíte.  

V těchto případech kontaktujte ředitele školy 601 591 753 anebo se dostavte osobně 7. 4. 

– 9. 4. 2021 v uvedených časech do školy. 

http://www.skolazajecice.cz/

