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Aktualizované informace k zápisu do prvního ročníku základní školy  

– zahájení plnění školní docházky ve školním roce 2021/2022 

 
 

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 rozhodlo MŠMT ČR o organizaci zápisů 

k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy takto: 

 

1. zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 distančním 

způsobem 

2. příjem žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo žádosti o odklad školní 

docházky může být uskutečněn těmito způsoby: 

 

 datovou schránkou (wyma8y)  

 e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (na e-mail michaela_tepla@zsbenatky.cz) 

 zaslání poštou (Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135, 294 71)  

 využití poštovní schránky školy umístěné na budově školní jídelny z ulice 5. května 

 osobní podání žádosti – (mimo 1.- 5. 4. 2021 Velikonoce) nutné si předem telefonicky domluvit 

termín a čas na tel. čísle 724 958 912 

 

Žádost o přijetí musí obsahovat: 

 vyplněný zápisní lístek (rodiče obdrželi v MŠ nebo je možné stáhnout z webových stránek školy) 

 kopii rodného listu (scan, fotografie, prostá kopie) 

 kopie dokladů o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan 

státu mimo EU 

 dále prosíme o sdělení předběžného zájmu o školní družinu (není to závazná přihláška) 

 

 

V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné škole dodat: 

 vyplněný zápisní lístek  

 žádost o odklad 

 kladné vyjádření školského poradenského zařízení (činnost ŠPZ není krizovým opatřením 

přerušena) 
 kladné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa  

 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do základního vzdělávání: 

 po doručení všech výše uvedených náležitostí škole, bude zákonnému zástupci dítěte 

zasláno registrační číslo dítěte na emailovou adresu uvedenou v zápisním lístku 

 ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do základního 

vzdělávání v naší škole, případně o odkladu školní docházky 

http://www.zsbenatky.cz/


 po 30. 4. 2021 bude vyvěšen anonymizovaný seznam s registračními čísly dětí na 

webových stránkách školy a na dveřích do staré budovy školy s výsledky zápisu 

 v případě přijetí dítěte Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá, zůstává ve spisové složce ve 

škole  

 v případě nepřijetí dítěte Rozhodnutí o nepřijetí škola zašle poštou, proti tomuto 

rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho doručení odvolat 

 v případě Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude zákonný zástupce telefonicky 

vyzván k jeho vyzvednutí a podpisu 

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 

zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii 

 

 
Kontakty :         326 362 196 (vedení školy - sekretariát) 

e-mail školy:           prazska@zsbenatky.cz 

ředitel školy:          jan_novotny@zsbenatky.cz         mob. 776 599 757 

zástupkyně ŘŠ:      michaela_tepla@zsbenatky.cz    mob. 724 958 912 

 

výchovný poradce: lucie_brzkova@zsbenatky.cz 

 

 
 

Věříme, že se nám společně podaří proces zápisu zvládnout a v září se potkáme u nás ve škole.  

 

 

 

 
Benátky nad Jizerou dne 22. 3. 2021 

 
Mgr. Jan Novotný 
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