
Zápis pro školní rok 2021/2022 se koná do 30.4.2021 pouze formálně. 
 

Vážení rodiče budoucích žáků prvních ročníků, 

MŠMT vydalo nové opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 
2021/2022, podle kterého proběhne zápis bez přítomnosti dítěte. Dle těchto pokynů 
proběhne zápis v Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, příspěvkové organizaci následujícím 
způsobem: 

Zákonný zástupce dítěte si může stáhnout žádost o přijetí dítěte z webových stránek školy. 
Dále si ji může zákonný zástupce vyzvednout v ředitelně školy 14. a 15. dubna 2021 od 9:30 
do 16:00 hodin.  

Vyplněnou žádost k přijetí k povinné školní docházce lze do školy doručit v období od 14. 
dubna 2020 do 30. dubna 2021 několika způsoby: 

• datovou schránkou (6e2uqj) od 14. 4. – 30. 4. 2021, 
• e-mailovou adresou s elektronickým podpisem (zsnalzhory@mybox.cz) od 14. 4. – 30. 

4. 2021, 
• poštou na adresu: Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, příspěvková organizace, 

Stříbrné Hory 135, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice, do 30. dubna 2021 
• vhozením do poštovní schránky školy s následným písemným upozorněním 

prostřednictvím emailu či telefonickou domluvou 
• osobně můžete vyplnit žádost ve škole na základě předem domluveného termínu 

z důvodu zajištění karanténních opatření; termín si prosíme zarezervujete od 8. 4. 
2021 do 29.4.2021 telefonicky, vždy ve středu v době 9:30-16:00 (376 396 476, 
731 410 919)  

Odklad povinné školní docházky budeme řešit na základě telefonické domluvy individuálně. 

Žádost o odklad musí být doložena následujícími doporučeními: 
1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Sledujte webové stránky školy www.zsnalzovskehory.cz, sekce Aktuality, kde najdete 
aktuální informace. 

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou. 

Mgr. Božena Kodýtková, MBA, MBE - ředitelka školy 

Na Vás i Vaše děti se těší vedení školy spolu s učiteli 1. stupně!! 

http://www.zsnalzovskehory.cz/


 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků ZŠ, 
  doufáme, že máte všechny potřebné informace k zápisu 2021 do naší školy. Pokud by vám 
bylo cokoli nejasného, prosíme volejte kdykoli na tel. číslo: 731 410 919. 
  Doplňující informace ke 14. a 15. 4. 2021: pokud si v těchto dnech vyzvednete osobně 
žádost o přijetí vašeho dítěte do ZŠ, můžete ji ihned vyplnit a ve škole zároveň ponechat. 
  Na všechny prvňáčky se už nyní všichni moc těšíme a pevně věříme, že se situace brzy 
uklidní a nás bude čekat pokračování ve vzdělávání, kde doženeme to, co jsme nedobrovolně 
zameškali.  
  Prosíme sledujte i nadále naše webové stránky, kde budeme případné změny aktualizovat. 
Děkujeme. 
  Milí rodiče, milé děti, přejeme vám všem hlavně hodně zdraví a budeme se těšit na setkání 
a následující setkávání s vámi. 
    Za všechny pracovníky školy Vás zdraví Mgr. Božena Kodýtková, MBA, MBE, ředitelka školy 

 

Průvodce zápisem do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

Období před zápisem: 

•         Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním 
roce 2021/2022 dítě narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

•         Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 
2021/2022 dítě narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 
narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře (pediatra). 

•         Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 
2021/2022 také dítě narozené v době od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k 
plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra). 
  

Odklad školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2021, odloží ředitelka školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.   

Pozn. O odklad školní docházky je možno požádat jak v průběhu zápisu, tak i kdykoli v období 
do 31.května 2021. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy. 
Pro kladné vyřízení žádosti o odklad je potřeba doložit uvedené přílohy. 

*Pedagogicko-psychologická porada, Speciální pedagogické centrum (objednání předem) 

 

 



 

Doporučený postup při zápisu dětí do školy – do 

30.4.2021: 

 

1. Žádost o přijetí dítěte předložit rodiče ředitelce 

školy nabídnutými způsoby. 

Následně dítě dostane přidělené registrační číslo, 

o kterém budou rodiče informováni. Číslo slouží 

k účelům zjištění výsledku o přijetí na dálku. 
 

2. Dne 5.5.2021 bude uveřejněn seznam přijatých i 

nepřijatých dětí těmito způsoby: 
 

- zveřejněním seznamu (čísel) přijatých i 

nepřijatých dětí u severního vchodu (od kostela) 

do Šafránkovy základní školy Nalžovské Hory, 

Nalžovské Hory 135, 341 01 Horažďovice 

- na webových stránkách školy:  

www.zsnalzovskehory.cz v sekci „Aktuality“ 

 

Seznam bude uveřejněn oběma způsoby nejméně po 

dobu 15 dnů. 

  

Děkujeme za spolupráci. 
 

Za všechny zaměstnance školy se těší na spolupráci: 
 
Mgr. Božena Kodýtková, MBA, MBE, ředitelka školy 

http://www.zsnalzovskehory.cz/
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