
Zápis do 1. ročníku 
 

                                                Termín zápisu:  19. - 22. 4. 2021 

 

Vážení rodiče, 

zápis dítěte do 1. ročníku i podání  žádosti  o odklad školní docházky bude probíhat z 

důvodu mimořádné situace  v termínu od 19. do 22. dubna 2021 bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, tj. pouze administrativní úkony. Zápis 

se týká  dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 

povolen odklad povinné školní docházky. 

Postup: 

1. V aplikaci ZapisyOnline na webu školy ( www. skolalb.cz) přihlásíte dítě k zápisu. 

 

Zadáte jméno dítěte, narození, jméno rodiče. Bude vygenerován kód dítěte, který si 

poznamenáte. 

Po odeslání údajů přijde rodiči do mailu potvrzení přijetí přihlášky k zápisu a vygenerovaná 

žádost o přijetí. Rodič ji jen vytiskne, podepíše a doručí škole jednou z možností v bodě 2. 

Aplikace bude přístupná od 1. 4. 2021. 

 

Pozn: Vygenerovaný  kód slouží k  uveřejnění přijetí žáka k povinné školní docházce na webu. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním na webu školy  www. skolalb.cz  dne 6. 5. 2021. 

Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na žádost zákonného zástupce. 

 

2. Vlastní zápis proběhne podáním Žádosti o přijetí doplněné kopií rodného listu dítěte. 

 

Podat žádost lze jedním z následujících způsobů: 

 

a) Zasláním do datové schránky školy – eqjmnep. 

pokud má zákonný zástupce datovou schránku jako fyzická osoba 
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b)  E-mailem na adresu: drvotova.sona@skolalb.cz 

lze využít jen tehdy, kdy má zákonný zástupce platný elektronický podpis, kterým žádost 

podepíše. Nelze poslat prostý email. 

 

c)  Vhozením do schránky  

umístěné ve vestibulu školy 19. – 22. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 h.  Na e-mail bude zasláno 

potvrzení přijetí žádosti. 

 

d) Osobním podáním 

ve dnech 19., 20.  a  22. 4. 2021 od 8.00 do 11.00 hodin, 21. 4. 2021 od 14 do 16 hodin. 

 

e) Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou 

na adresu ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč tak, 

aby žádost byla doručena v čase zápisu, tj. 19. – 22. 4. 2020. 

___________________________________________________________________________ 

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely 

nastavení vhodných odpůrných opatření pro budoucího žáka školy. Jedná se o  znevýhodnění 

dítěte, podle § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných 

opatřeních poskytovaných dítěti školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení 

školského poradenského za řízení. Také je nezbytné informovat školu o zdravotní způsobilosti 

dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly vliv na vzdělávání dítěte. 
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Pozn:  

Žádost o přijetí lze stáhnout z webu školy, vyzvednout osobně v kanceláři školy, popř. lze 

vyžádat doručení poštou.  Kopie rodného listu stačí prostá, není potřeba úřední ověření. 

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu. O termínu budeme informovat 

na webu v návaznosti na termín obnovení školního vyučování. 

 

 

Dotazy k zápisu můžete konzultovat na tel. č. 774 753 919 – Mgr. Soňa Drvotová 

 

 

Žádost o odklad 

se podává v termínu zápisu, tj. 19. - 22. 4. 2021 stejným způsobem jako žádost o přijetí. (viz 

výše). 

K žádosti o odklad je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (nejčastěji 

Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (dětské lékařky).  Pokud tyto 

přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, 

podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou 

lhůtu na jejich doplnění. 

Žádost o odklad lze rovněž vytisknout z aplikace Zápisy online, popř. lze stáhnout z webu 

školy nebo vyžádat osobně v kanceláři školy.  

  

 K žádosti o odklad je také třeba přiložit kopii rodného listu dítěte. 

V případě dotazů můžete volat na tel. č. 774 753 919 – Mgr. Soňa Drvotová 

 
 


