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Organizace zápisu do Základní školy Hošťálková, okres Vsetín 

Vážení rodiče, 

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel 

školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, 

rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno  

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole u 

vchodu do školy  

- a na webových stránkách školy (www.zshostalkova.org): 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po vydání rozhodnutí (nejpozději do 30 dnů od 

podání žádosti) nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro 

tyto účely Vaší žádosti budou přidělena registrační čísla podle elektronické přihlášky. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na 

dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejněn.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje 

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

 

1. Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (dodržení zákonných 

podmínek) :  

- věk dítěte 

- místo trvalého bydliště („spádová základní škola“) 

- nejvyšší povolený počet žáků v základní škole. 

2. Termín zápisu: osobní doručení: 13. 4. – 14. 4. 2021, jiné doručení: 12. 4. – 23. 4. 2021 

3. Průběh zápisu:  

I v roce 2021 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy a v 

případě pokračujících protiepidemických opatření s upuštěním od některých tradičních 

postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2021 

do 30. dubna 2021, avšak se stanovením delšího období pro příjem žádostí o přijetí k povinné 

školní docházce. 

http://www.zshostalkova.org/


 

Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole. Organizace průběhu zápisu bude mít na naší škole dvě části. 

I. Přihlášení k zápisu – nutná elektronická registrace v době  

12. 3. 2021 – 10. 4. 2020 

Přihlášení k zápisu se bude provádět elektronicky. Na webových stránkách školy 

www.zshostalkova.org  je nahoře v menu odkaz Zápis.  Návod k registraci naleznete 

na stránkách školy. 

POZOR! Dítě, kterému byl v loňském školním roce udělen odklad, se musí zúčastnit 

zápisu do prvního ročníku. 

II. Doručení dokumentů 

V rámci přihlášky si můžete také zvolit termín a čas osobního odevzdání dokumentů.  

Níže je uveden přehled možnosti způsobů doručení škole. 

 

Způsoby doručení žádosti o přijetí: 

Žádost o přijetí je nutné vytisknout, podepsat a doručit do školy následujícími způsoby: 

a) do datové schránky školy (ID školy: 63d3dhk). Pokud má zákonný zástupce datovou 

schránku pro fyzickou osobou (nemůže být firemní datová schránka).,  

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

c)  poštou  

d) vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna venku u vstupu do školy 

Termín doručení: 12. 4. – 23. 4. 2021 

 

e) osobním dodání škole -  jeden zákonný zástupce předá originál žádosti zápisního lístku, 

čestného prohlášení, souhlasu se  zpracováním osobních údajů a předloží k nahlédnutí 

rodný list dítěte a svůj občanský průkaz pro účely ověření údajů v žádosti. V tomto 

případě bude škola organizovat příjem žádostí tak, jak bylo zvoleno v elektronické 

registraci.  

f) Termín zápisu: 13. 4. – 14. 4. 2021 

 

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

2. K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte. 

http://www.zshostalkova.org/


 
 

3. K žádosti přiložte zápisní list 

4. K žádosti doložte vyplněný vzorový souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů 

a Čestné prohlášení 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky. 

2. Oskenujte nebo vyfoťte zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od 

pediatra, pokud nemáte tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, je nutné 

dokumenty doložit v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2021. 

3. K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte. 

4. K žádosti doložte vyplněný vzorový souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů 

 

Osobní přihlášení dítěte k zápisu 

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, podá přihlášku osobně 

předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude 

muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce. 

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky postupují zákonní zástupci 

obdobně s tím, že nemusí vyplňovat zápisní list pro rodiče žáka 1. ročníku. Zprávu 

ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra přiloží k žádosti o odklad 

povinné školní docházky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době 

zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2021. Žádost o odklad je třeba podat ihned 

při zápisu. Již při elektronické registraci se zatrhne tlačítko, že budete žádat o odklad. 

Vzhledem k mimořádným okolnostem je možné podat žádost o odklad osobně v termínu 

určeném v elektronické přihlášce. 

 

Pokud nemáte možnost žádost o přijetí nebo žádost o odklad vyplnit a vytisknout, popř. 

utvořit kopii či sken požadovaných dokumentů, obraťte se na vedení školy, rádi Vám 

pomůžeme. 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči 

zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory 

školy (motivační část zápisu).  

Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro 

distanční komunikaci. 

https://www.zapis-zs-vsetin.cz/wp-content/uploads/2021/02/Z%C5%A0_souhlas_2021_RL.doc
https://www.zapis-zs-vsetin.cz/wp-content/uploads/2021/02/Z%C5%A0_souhlas_2021_RL.doc


 
 

Požadované dokumenty a návod k registraci si můžete stáhnout z našich stránek v sekci 

Škola/Dokumenty a formuláře/Zápis 2021. 

Jakékoliv dotazy zodpovíme na e-mailu zakladni.skola@hostalkova.org nebo na tel. 

736 269 389. 

 

V Hošťálkové 11. 3. 2021     Mgr. Dana Černíková 

             ředitelka školy 

 

mailto:zakladni.skola@hostalkova.org

