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INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Na základě Metodického pokynu MŠMT k zápisům do 1. třídy na školní rok 2021/2022 se zápis do 

Základní školy a Mateřské školy Nadějkov, okres Tábor, bude konat bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole. 

 

Podrobné informace: 

1. Přihláška k zápisu do 1. třídy na školní rok 2021/22 bude podkladem pro samotný zápis. Tiskopis v 

elektronické podobě je k dispozici na webu školy a obce www.nadejkov.cz, v papírové podobě ve 

škole (u hospodářky). Předškolákům v MŠ Nadějkov bude doručen s materiály k distanční výuce 

v týdnu 22.-26.3.2022.  

Přihlášku lze odevzdat od 1. dubna do 30. dubna 2021, a to e-mailem, elektronicky s platným 

elektronickým podpisem, v papírové podobě poštou, nebo osobně). Děti mohou přiložit obrázek či 

jiný výtvor. 

 

2. K zápisu povinně přichází děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

3. K přihlášce je potřeba přiložit prostou kopii rodného listu, v elektronickém podání pak scan či 

fotografii RL dítěte. 

 

4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 1. třídy 2021/22 bude zveřejněno týden po zápisu pod 

registračním číslem správního řízení na úřední desce (ve škole), na dveřích školy a na webu školy. 

 

5. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána u zápisu do 1. třídy 2021/22. Pro 

rozhodnutí o odkladu současně se žádostí musí být dodány dva posudky: 

a. odborného lékaře 

b. školského poradenského zařízení. 

6. Pokud bude v červnu epidemiologická situace příznivá, proběhne společné setkání pro přijaté děti 
a jejich rodiny. Prohlédneme si školu, seznámíme se navzájem a popovídáme si o vzdělávacím 
programu, metodách a všem, co bude děti a jejich rodiče zajímat. 
 
7. Zápis do 1. třídy 2021/22 probíhá ve správním řízení. O každém dítěti je veden samostatný spis, do 
kterého zákonný zástupce účastníka řízení může kdykoliv nahlédnout. Účastníkem řízení je 
zapisované dítě. 
 
 

V Nadějkově dne 19. března 2021 

 

Mgr. Jana Průšová 

ředitelka školy 


