
OZNÁMENÍ 

ZÁPIS do I. třídy pro školní rok 2021/2022  

ZŠ a MŠ Velká Losenice 

 
pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015  

a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou zápisy probíhat bez osobní účasti dětí! 

Pokyny pro rodiče: 

 Žádost o přijetí dítěte k povinnému vzdělávání na naší škole můžete podávat v době od 1. do 

16. 4. 2021 několika způsoby: 

o Do datové schránky školy - ID datové schránky: xbtqtxa 

o E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – skola@losenice.cz  

o Poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu) 

o Osobním podáním ve škole (můžeme pomoci vyplnit formuláře) 

 Potřebné formuláře najdete na webových stránkách školy po rozkliknutí záložky Základní 

škola a dále v levém sloupci Žádosti a přihlášky. Vyplníte žádost o přijetí a zápisní list. 

 K žádosti je nutné připojit kopii/sken rodného listu dítěte  

 V případě odkladu školní docházky 

o Vyplníte žádost o přijetí  

o Vyplníte zápisní list 

o Vyplníte zároveň žádost o doklad 

o doložíte rodný list dítěte (kopie/sken) 

o doložíte doporučení školského poradenského zařízení (poradny) – kopie/sken 

o doložíte vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa – kopie/sken 

 Po přijetí žádosti bude zákonným zástupcům oznámeno registrační číslo dítěte, pod kterým 

bude zveřejněno v rozhodnutí o přijetí. (SMS zpráva/e-mail podle údajů uvedených 

v zápisním listu). 

 Nejpozději do 30. 4. 2021 bude zveřejněna tabulka s registračními čísly všech přijatých dětí 

na webu a na budově školy. 

 Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou, ale nemusí, zákonní zástupci vyzvednout u 

sekretářky školy po 30. 4. 2021 

Předčasný zápis: 

 Dítě, které dosáhne věku 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2021, musí předložit v době zápisu  
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

 Dítě, které dosáhne věku 6 let až po 31. 12. 2021, musí předložit doporučení pedagogicko-
psychologické poradny a zároveň doporučení dětského lékaře 

Společné setkání dětí a rodičů s třídní učitelkou  
plánujeme na konec školního roku, pokud to bude možné. 

 
V případě nejasností se nezdráhejte informovat  

na tel. čísle zástupce ředitele školy 564 565 932 nebo ředitelky školy 564 565 930. 
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