
Základní škola a Mateřská škola Zabrušany 

Zabrušany 86, 417 71 Zabrušany 

telefon: 733 537 114     e-mail: zszabrusany@volny.cz     www.zszabrusany.cz 

č. j.: 104/ZŠ/2021 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Informace pro zákonné zástupce 

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci), na základě opatření MŠMT bude zápis dětí do 1. ročníku základní školy 

probíhat odlišnou formou – bez osobní účasti dítěte. 
 

Zápis bude probíhat od 9. – 30.4.2021 ve všední dny 
(po telefonické domluvě 733 537 114) 

 

Podání žádosti  

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

 

1. do datové schránky školy – rqfwppa, 

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zszabrusany@volny.cz, 

 

3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, Zabrušany 86, 417 71 

 

4. osobní podání – volejte na tel. č.: 733 537 114 a domluvte si termín podání žádosti. 

 

Při osobním podání žádosti obdržíte registrační číslo ihned. Při dálkovém podání žádosti obdržíte 

registrační číslo elektronicky. Registrační číslo nahrazuje jméno a příjmení dítěte na seznamu přijatých a 

nepřijatých dětí, který bude zpřístupněný na dveřích a webových stránkách školy.  

 

Všechny dokumenty, které budete k zápisu potřebovat, jsou volně ke stažení na našich webových stránkách 

nebo si je po telefonické domluvě vyzvedněte v Základní škole a Mateřské škole Zabrušany. Zákonní zástupci 

dětí z MŠ Zabrušany a MŠ Želénky si je mohou vyzvednout v MŠ. 

 

Do školy doručte vyplněné tyto dokumenty: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

2. Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy 

3. Souhlas zákonných zástupců s výukou AJ  

 

Dále ke kontrole údajů potřebujeme: 

Při osobním doručení: 

1. Rodný list dítěte – zkontrolujeme a vrátíme 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce – zkontrolujeme a vrátíme 

Při dálkovém doručení: 

1. Kopii rodného listu  

2. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce  

 

Pokud budete žádat o odklad, budete postupovat stejně, pouze doručíte tyto dokumenty: 

1. Žádost o odklad základního vzdělávání 

2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení   

3. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (klinického psychologa) 

Dále ke kontrole údajů potřebujeme: 

1. Rodný list dítěte  

2. Občanský průkaz zákonného zástupce  

 

Pokud si s vyplňováním nebudete vědět rady, rády Vám pomůžeme. Prosíme, abyste na Žádost připsali kontakt 

na Vás (e-mail, tel. číslo), abychom se s Vámi mohli v případě nejasností spojit. 

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. 
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