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Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 – ZŠ Řepiště 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 

dochází k úpravě průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením upřednostňuji podání žádosti: 

1. do datové schránky školy (nbjmb63), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat pouze prostý email), 

3. poštou, 

4. vhozením do poštovní schránky ZŠ: odevzdání žádosti touto cestou je nezbytné 

oznámit telefonicky nebo emailem, 

5. osobně: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné 

předem telefonicky nebo emailem sjednat přesný termín podání. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, skenem, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

ZŠ Řepiště přijímá žádosti o přijetí k povinné školní docházce v období od 12. do 18. 4. 2021. 

Pro potřeby zápisu je nutné doložit následující povinné tiskopisy: 

 Žádost o přijetí do ZŠ 

 Zápisní list   

 Kopie rodného listu dítěte 

Nepovinné tiskopisy: 

 Přihláška do školní družiny (v případě zájmu o docházku do ŠD) 

 Přihláška ke stravování (v případě zájmu o docházku do ŠJ) 

 

Formuláře k vytištění jsou k dispozici na stránkách školy na těchto odkazech: 

http://www.zsrepiste.cz/zakladni-skola/formulare-ke-stazeni,  

http://www.zsrepiste.cz/druzina/formulare-ke-stazeni 

http://www.zsrepiste.cz/jidelna/formulare-ke-stazeni 

 

Žáci s odkladem nástupu k PŠD z loňského roku, kteří byli u zápisu v naší ZŠ – zákonní 

zástupci již nepodávají povinné tiskopisy, žáci jsou přijati na základě zápisu z minulého 

roku. Rodiče emailem škole potvrdí, že dítě do 1. ročníku nastoupí. Škole případně doručí 

nepovinné formuláře. Termín pro potvrzení a odevzdání formulářů je do 18. 4. 2021. 

Žáci s odkladem nástupu k PŠD z loňského roku, kteří nebyli u zápisu v naší škole – zákonní 

zástupci podají povinné, případně nepovinné formuláře k přijetí a doloží i rozhodnutí o 

odkladu PŠD (vystaveno školou, ve které bylo dítě loni u zápisu). Termín pro odevzdání 

formulářů je do 18. 4. 2021. 

Žáci žádající o odklad PŠD – zákonní zástupci vyplňují a zasílají škole povinné formuláře 

k přijetí včetně žádosti o odklad do 18. 4. 2021. Povinné přílohy k odkladu školní docházky 

doloží do 31. 5. 2021. 

Dotazy zasílejte a termíny pro případné osobní předávání žádostí sjednávejte na emailu 

kornasova@zsrepiste.cz nebo na telefonním čísle 602 110 056. 
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