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Informace k zápisu – příloha 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 6. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 

některých tradičních postupů. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat 

zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis je možné provádět také elektronicky, ale my jsme se 

rozhodli pro variantu jednodušší z hlediska organizace. 

Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti po odkladu školní docházky.  

Zápis v naší škole proběhne v úterý 27. 4. 2021. Prosíme, abyste se v době od 12.00 do 17.00 

dostavili do budovy základní školy (bez dětí a dle v té době platných hygienických pokynů). S sebou 

přineste vyplněnou a podepsanou žádost – je v příloze níže. Pokud přemýšlíte o možnosti odkladu, což 

jste oznámili v mateřské škole, pak byste měli přinést k zápisu i oba podklady – vyjádření poradenského 

zařízení a posudek odborného lékaře. Formulář žádosti o odklad je též v příloze níže. 

Vše ostatní se dozvíte při zápisu, pokud budete potřebovat další informace týkající se zápisu či 

odkladu, volejte na výše uvedené telefonní číslo v pracovní dny od 13. 4. 2020 v čase od 12.00 do 13.00 

hodin. 

Prosíme Vás, pozdravujte děti a vyřiďte jim, že se na ně v září moc těšíme a doufáme, že doba 

bude pro nás pro všechny příznivější. 

S pozdravem 

Mgr. Kateřina Zahálková           Mgr. Irena Grosmanová 

 

 

 

 

Přílohy:  

Žádost o přijetí k povinné školní docházce 

Žádost o odklad školní docházky 
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Příloha č. 1 – Žádost o přijetí k povinné školní docházce 

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace 

 

Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace  

 

Dítě: 

Jméno a příjmení:       

Datum narození:    

Místo trvalého pobytu:   

 

Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské péči, která bude 

účastníka řízení v přijímacím řízení zastupovat: 

 

Jméno a příjmení:    

Místo trvalého pobytu: 

 

Kontakty: email: 

                 telefon:  

 

Adresa pro doručování písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu: 

 

 

 

V Roztokách u Jilemnice dne 27. 4. 2021 

                   ……………………………  

        zákonní zástupci 
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Příloha č. 2 – Žádost o odklad školní docházky 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Roztoky u Jilemnice, příspěvkové organizace 

 

 

Žádost o odklad školní docházky 

 
Zákonný zástupce  

Jméno:  

Místo trvalého pobytu:  

 

 

Žádost o odklad školní docházky 

 

Dítě:      

Nar. dne:  

Místo trvalého pobytu:  

 

Žádám o odklad školní docházky syna/dcery z důvodu: 

Školní nezralost. 

 

Podle zákona § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), dokládám svou žádost posouzením školského poradenského zařízení 
a posudkem odborného lékaře. 

 

V Roztokách u Jilemnice dne 27. 4. 2021 

                ……………………………. 

              podpis 

 

 

Přílohy: 

1. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny 
2. Vyjádření odborného lékaře 
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