
Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021 - 2022 

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny 

k organizaci zápisu do základní školy, ve kterých se doporučuje podání žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce ve škole v termínu od 1. do 30. 4. 

2021. 

Z tohoto důvodu prosím postupujte dle následujících pokynů. 

Potřebné formuláře vytiskněte, vyplňte, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii OP zákonného 

zástupce a: 

• zašlete poštou na adresu: 

Základní škola a Mateřská škola Chotyně 
Chotyně 79 
463 34, Hrádek nad Nisou, 

 

• nebo můžete dokumenty přinést a vhodit do schránky, umístěné u hlavního vchodu do ZŠ,  

• případně je můžete zaslat v elektronické podobě na skolachotyne@seznam.cz 

opatřené elektronickým podpisem nebo poslat datovou schránkou na: 8j8mb96                                                                                   

Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel: 482 723 191 nebo na emailu ZŠ: skolachotyne@seznam.cz. 

Po předchozí dohodě může proběhnout individuální konzultace k otázce přijetí konkrétního dítěte 

k plnění PŠD. 

Ve všech případech Vám po námi fyzickém přijetí žádosti přijde na email, který uvedete v zápisním 

lístku, potvrzení o převzetí a přidělení registračního čísla. 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na webových stránkách 

školy a na dveřích budovy ZŠ. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude 

součástí spisu dítěte v základní škole, toto rozhodnutí nebude zákonnému zástupci v písemné podobě 

zasíláno, ale může si je vyžádat. 

Předpokládaný termín zveřejnění je 10. 5. 2021. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou, případně 

elektronicky. 

 

K žádosti o odklad plnění povinné školní docházky je potřeba doložit dvě doporučení. Jednak od 

školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a druhé od odborného lékaře nebo klinického 

psychologa a to nejpozději do 30. 4. 2021. 

Pokud nebudou ve stanovené době tato doporučení ze strany zákonného zástupce předložena, bude 

řízení o odkladu zastaveno. 

mailto:skolachotyne@seznam.cz
mailto:skolachotyne@seznam.cz

