
Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce 

pro školní rok 2021/2022 - bez přítomnosti dětí 

 

 
Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základní vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 

onemocněním COVID-19 stanovuje termín a místo zápisu k povinné školní docházce od 

následujícího školního roku 2021/2022 takto: 

Zápis k povinné školní docházce proběhne od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021. 

 

 

Zápis se skládá pouze z části formální – povinné, to znamená bez přítomnosti dětí.  Pokud je 

to možné, také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.  

Zápis se týká všech dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také dětí, které 

měly v loňském roce odklad školní docházky.  

 

 

Zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 

prostřednictvím vyplněného formuláře Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

Dále je třeba doložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (na kopii bude 

napsáno „poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude 

ihned po přijetí žádosti skartována“ a váš podpis), kopii rodného listu dítěte (škola po 

kontrole údajů ihned skartuje) a vyplněný Zápisový list. 

 

 

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku dodá zákonný 

zástupce kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.  

Jestliže zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, vypíše formulář Žádost o 

odklad povinné školní docházky, který doloží doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením dětského lékaře nebo 

klinického psychologa.  

Bez těchto příloh nemůže ředitelka školy vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky. V 

případě, že zákonný zástupce tato doporučení ještě nemá, rozhodnutí o odkladu obdrží až po 

jejich dodání. 

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno formou zveřejnění registračních čísel na webových 

stránkách a úřední desce školy od 4. 5. 2021. 

 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a Žádost o odklad povinné 

školní docházky jsou dostupné na webových stránkách školy. Na požádání je lze též 

vyzvednout v MŠ nebo ZŠ Vojkovice. 

 

 



Doručení přihlášek: 

1. do datové schránky školy: drvmh6y,  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): 

zs.vojkovice@centrum.cz,  

3. poštou: ZŠ a MŠ Vojkovice, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice  

4. osobním podáním do MŠ Vojkovice v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 

5. osobním podáním do ZŠ Vojkovice v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021v době od 12.00 do 15.00 

hod.                                                

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

Podle  § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 

povolen odklad. A dále podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zákonný zástupce  povinen 

přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová 

Ředitelka školy 

 

 

 

 

Ve Vojkovicích dne 28. 3. 2021 


