
ORGANIZACE ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD v ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 

proběhne od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole. 

Zákonní zástupci dítěte doručí vyplněné dokumenty do školy ( Žádost o přijetí k povinné školní 

docházce, Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad povinné školní docházky + kopii občanského 

průkazu a rodného listu dítěte) jedním z těchto způsobů: 

 -  do datové schránky školy (hvjmmh4) 

 -   e- mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zsblatenska@horazdovice.cz) 

 -   poštou na adresu: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 

                                       Blatenská 540 

                                       341 01 Horažďovice 

-    osobním podáním ve škole (každý pracovní den v době 7:30 – 13:00) 

 

Vážení rodiče, 

 o  přijetí Vašeho dítěte do základní školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle 
novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013 rozhodnutí o přijetí již není 
automaticky zasíláno, ale bude oznámeno  

- zveřejněním seznamu přijatých na přístupném místě ve škole – na hlavních vchodových 
dveřích 

- a na webových stránkách školy : 

www.zsblatenska.horazdovice.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den : 

                                                               3. 5. 2021 

 

! Registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu přijatých žáků, 

zašleme zákonným zástupcům prostřednictvím SMS na telefonní kontakt 

uvedený v žádosti.  

 

 

 

 



 

Odklad: 

Zvažuje-li zákonný zástupce odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní kromě žádosti o přijetí  

i  žádost o odklad. Ta musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad a potřebná 

doporučení k odkladu povinné školní docházky je nutné škole doručit do 31. 5. 2021    

 

! Dítě, které mělo odklad ve školním roce 2020/2021, musí být i v 

letošním roce do školy zapsáno. 

   

  

Kritéria zápisu 

Obecně závazná vyhláška města Horažďovice č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních 

škol zřízených městem 

Co může ZŠ Blatenská nabídnout 

Desatero pro rodiče 

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 

Dotazník pro rodiče 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

 

Všechny výše napsané dokumenty najdete na webových stránkách školy:     

                                       www.zsblatenska.horazdovice.cz 

 

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy 

             

 

 

 

 

 

http://www.zsblatenska.horazdovice.cz/

