
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se letošní zápis uskuteční opět bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole a bude probíhat on-line formou. 

Termín zápisu do prvních tříd Základní školy a Mateřské školy Mutěnice pro školní rok 2021-2022         

byl stanoven v termínu od pondělí 12. dubna do středy 21. dubna 2021.  Zapisují se děti narozené 

od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po odkladu školní docházky. 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU 

Zákonný zástupce žáka vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Odkaz pro vyplnění této 

žádosti je https://zsmutenice.edookit.net/application a bude funkční pouze v termínu zápisu.  

Pro vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutno mít připraveny tyto dokumenty 

- Kopii rodného listu dítěte v digitální podobě – sken či fotografie 

- Doklad o zastupování dítěte (nejste-li rodičem dítěte, doklad o tom, že jste jeho zákonným 

zástupcem) 

TERMÍN VYPLNĚNÍ – žádost je nutno vyplnit nejpozději ve středu 21. dubna 2021. 

TERMÍN DORUČENÍ – následně je nutno tuto Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit do 

školy – nejpozději do pondělí 26. dubna 2021. 

Způsob doručení do školy je jedním z následujících způsobů 

- datovou schránkou – tzzpei5 

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

- poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu),  

- osobně (do kanceláře školy v pracovní dny od středy 21. dubna do pondělí 26. dubna 2021 v době 

od 8 do 14 hodin). 

 

 

ŽÁDOST O ODKLAD 

V případě odkladu školní docházky nevyplňujete žádost o přijetí, ale v rezervovaném termínu se 

s níže uvedenými dokumenty dostavíte do ZŠ, kde s Vámi bude sepsána Žádost o odklad povinné 

školní docházky. Termín pro sepsání Žádosti o odklad si rezervujte nejpozději do pondělí 12. dubna 

2021 na telefonním čísle 725 537 372.      

Dokumenty pro odklad školní docházky  

- Rodný list dítěte (originál nebo kopii)  

- Doklad o zastupování dítěte (nejste-li rodičem dítěte, doklad o tom, že jste jeho zákonným 

zástupcem) 

- Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (originál nebo kopii) 

- Doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa (originál nebo kopii)  

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky při sepisování žádosti o odklad, musí tak 

učinit nejpozději do 31.5.2021.                                                                                                                                                                                   

https://zsmutenice.edookit.net/application


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí ke vzdělávání, podle §183 ods. 2 zákona 

561/2004Sb., se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem. Toto registrační číslo bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam přijatých žáků 

bude zveřejněn na webových stránkách školy – www.zsmutenice.cz a na úřední desce ZŠ 

u vchodu školy.  Seznam přijatých žáků bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný termín zveřejnění je 30. 4. 2021. 

Rozhodnutí o nepřijetí nebo odkladu školní docházky bude zasláno v písemné formě.  

 

http://www.zsmutenice.cz/

