
OPATŘENÍ K ZÁPISU DO NAŠÍ ŠKOLY V DUBNU 2021 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
Postup školy při organizování zápisu: 

1. Všeobecné informace 

Při přijímání škola postupuje podle předem zveřejněných formálních kritérií:  
Škola přednostně přijímá děti: 

- ze spádové oblasti (Obecně závazná vyhláška č.1/2017) 
- které již mají ve škole sourozence  
 

V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně. 
Vedení školy doporučuje všem rodičům nespádových žáků, kteří nesplňují kritéria, aby podali přihlášku ve 
své spádové škole, případně kontaktovali ředitelku školy na tel. 778 485 374 nebo zsred@dobruska.cz  

2. Organizace zápisu 

Žádost o přijetí, případně o odklad si rodiče mohou vyzvednout: 
- osobně ve škole ve všední dny v termínu od 29. 3. do 23. dubna 2021 mezi 8:00 a 12:00 

hodinou v kanceláři školy 
- nebo si mohou uvedené tiskopisy stáhnout z webu školy www.zspulicka.cz – informace 

rodičům - zápis do 1. ročníku 
 

3. Přijímání žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce  

Vyplněné žádosti mohou rodiče v termínu 1. – 23. 4. 2021: 
- odevzdat osobně ve škole po telefonické domluvě termínu s ředitelkou školy (tel. 

778 485 374).  Rodič obdrží další informace a bude mu přiděleno registrační číslo pro jeho 
dítě. S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

- nebo odeslat vyplněnou žádost opatřenou elektronickým podpisem na 
zsred@dobruska.cz. Přiložte kopii rodného listu. Rodič obdrží další informace a 
registrační číslo na emailovou adresu. 

- nebo žádost odeslat do datové schránky fhxmksz. Přiložte kopii rodného listu. Rodič 
obdrží další informace a registrační číslo do své datové schránky. 

- Žádost je možné poslat i poštou (rozhoduje datum podání na poštu). Tuto možnost však 
z časového důvodu příliš nedoporučujeme. 

 

     4. Žádosti o odklad 
 K vyplněné žádosti o odklad školní docházky musí rodič předložit dvě potvrzení: 

- Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
- Doporučující posouzení odborného lékaře 

Termín do 30. 4. 2021 (v odůvodněných případech později - max. do 31.5.2021) 
 

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen na webu školy www.zspulicka.cz 
nejpozději do 31. 5. 2021. Rodičům žáků nepřijatých, nebo s povoleným odkladem bude 
zasláno písemné rozhodnutí. 


