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Vážení rodiče předškoláků, 
 
vzhledem k současné epidemické situaci není možné organizovat zápis do 1. tříd tradiční formou ve 
škole. Proto musíme zápis organizovat bez přímé účasti dětí a pouze ve spolupráci s vámi. 
 
 

Informace ke konání Zápisu do 1. tříd 
 
Způsoby podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 
 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

− do datové schránky školy tb5w78r (datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. 
Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na 
https://chcidatovku.cz/), 

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, skola@3zszatec.cz  
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),  

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 
nám. 28. října 1019 
438 01 Žatec 

− osobním podáním ve škole. 
V případě osobního podání žádosti je nutné si předem rezervovat termín osobní 
schůzky na tel. čísle 415 726 143, 724 431 470.  

 
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů 
potvrdil jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. 
 
K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, 
fotografie), nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součástí spisu o přijetí 
žáka k základnímu vzdělávání. 
 
 
Žádost o odklad 
 
k Žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné k ní doložit  
 
1. doporučující posouzení školského poradenského zařízení 
2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 
 
§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. 
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Odklad povinné školní docházky 
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu 

dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v 
němž dítě dovrší osmý rok věku. 
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní 

docházky. 
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k 

plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 
prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného 

zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  
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