
Zápis do ZŠ         

Informace o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání a kritéria přijetí 

k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 

Termín zápisu: čtvrtek 8. dubna 2021 od 13.00 do 16.30 hod., ZŠ a MŠ Olešná 54 

Vzhledem k současné situaci pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce můžete 

využít období od 1. dubna do 30. dubna 2021. 

Průběh zápisu: (může nastat změna podle aktuálně platného opatření vlády) 

• zahájení správního řízení – doručení dokladů (zákonní zástupci vyplní Žádost o 

přijetí k základnímu vzdělávání, Souhlas se zpracováním osobních údajů, 

Zápisní lístek a kopii rodného listu. Pokud žádají o odklad, vyplní Žádost o odklad. 

• ukončení správního řízení – ředitelka školy vydá bez zbytečného odkladu rozhodnutí o 

přijetí nebo rozhodnutí o odkladu, při nedoložení požadovaných dokladů se správní 

řízení přeruší 

• ředitel školy zveřejní výsledky zápisu k základnímu vzdělávání vyvěšením seznamu 

            v místě školy a na webových stránkách školy. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

− do datové schránky školy 

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

− osobním podáním do schránky na škole 

KRITÉRITA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v ZŠ a MŠ Olešná. 

1. děti s místem trvalého pobytu v obci Olešná a spádových obcí 

2. děti, které je povinen zákonný zástupce přihlásit k zápisu k povinné školní docházce, a to v 

době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku, a to do naplnění maximální kapacity základní školy. 

 

 

Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31.8. 2015. Dítě narozené od 1. 9. 

2015 do 31.12. 2015 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto 

školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 

zástupce. Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, požádají ředitelství 

školy a doloží vyjádření dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a pedagogicko-

psychologické poradny.  
 

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné 

uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.  

 

 

V Olešné: 22. 3. 2021                                                                Mgr. Romana Šulcová 

                            ředitelka škol 



 

Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

Olešná 54, 393 01 Pelhřimov 

 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 

 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o přijetí dítěte 

 

jméno   ……………………………………………………………………….. 

datum narození           ……………………………………………………………………….. 

bydliště                       ………………………………………………………………………. 

 

do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Olešná, okres Pelhřimov k povinné školní 

docházce na školní rok 2021/2022. 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

 

jméno a příjmení      …………………………………………………………. 

 

datum narození                           …………………………………………………………. 

 

místo trvalého pobytu                  …………………………………………………………. 

 

 

Doplňující informace k žádosti: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas 

k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další 

odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního 

testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a 

možného ohrožení jeho zdraví.  

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném 

znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací 

řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého 

dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem 

školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou 

se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

………………………. 

 podpis žadatele 

Dne ………………….. 

 



Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

Olešná 54, 393 01 Pelhřimov 

 

 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
 

 

Žádáme tímto pro své dítě ……………………………………………………………………… 

datum narození                  .…………………………………………………………………….. 

bydliště                             ………………………………………………………………………. 

odklad povinné školní docházky na školní rok 2021/2022 z důvodu ………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

jméno a příjmení………………………………………………………………………………. 

 

datum narození………………………………………………………………………………... 

 

místo trvalého pobytu………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Přílohy: 

• doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

• doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

       

 

 

 

                                                                         

 …………….………………………. 

               podpis zák. zástupců dítěte 

 

 

 

Dne ………………….. 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

nešestiletý - nenavštěvoval MŠ -  školsky nezralý -  budou žádat o odklad školní docházky 

 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:  

(vyplní škola) 

 

ZÁPISNÍ  LIST pro školní rok  2021/2022 
 

Jméno a příjmení dítěte________________________________________________________  

Datum narození______________________ Rodné číslo _____________________________ 

Místo narození_______________________________________________________________ 

Státní občanství__________________ Trvalý pobyt_____________________________ 

Údaje o předchozím vzdělávání žáka (ZŠ, MŠ) _____________________________________ 

Zdravotní pojišťovna ____________  Odklad školní docházky __________________ 

Bude navštěvovat ŠD____________ Výslovnost______________________________ 

Zdravotní stav, postižení, obtíže_________________________________________________ 

Sourozenci (jméno, třída)______________________________________________________ 

OTEC __________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_____________________ 

Telefon / mobil ___________________E-mail _____________________________________ 

MATKA ________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_____________________ 

Telefon / mobil ___________________E-mail _____________________________________ 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci 

prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti 

psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného 

ohrožení jeho zdraví.  

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání 

mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických 

vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 

stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky 

mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně 

archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 

V                           dne    



Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

Olešná 54, 393 01 Pelhřimov 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
 
 

Jméno a příjmení žáka: ___________________________ 

Datum vyplnění: ________________________________ 

Ročník: _______________________________________ 

 

 

1. Mobilní telefony a elektronické přístroje mají žáci po dobu pobytu ve škole a na akcích 

pořádaných školou vypnuté. Pokud si žák tato zařízení do školy přinese, škola 

neodpovídá za jejich poškození ani ztrátu. Celé znění školního řádu je k dispozici na 

internetové adrese www.zsolesna.cz nebo vývěsce v 1. patře školy. 

 

Beru na vědomí informace o školním řádu: Podpis: _________________________ 

 

1) Souhlasím s používáním, zpracováváním a evidencí osobních dat nezbytných pro práci 

školy a údajů o zdravotním stavu dítěte po dobu školní docházky. Souhlas poskytuji 

pouze za podmínky, že škola neposkytne tyto osobní údaje dalším osobám a zabezpečí 

je před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před změnou a zničením, zneužitím 

či ztrátou. Svůj souhlas mohu kdykoli písemně odvolat. 

 

Svůj souhlas potvrzuji podpisem: ________________________________________ 

 

2) Souhlasím s možností pořizování obrazového, zvukového záznamu mého dítěte pro 

potřeby dokumentace výukových metod, případně prezentaci ZŠ Olešná na webových 

stránkách školy, v médiích, v denním a odborném tisku. Tento souhlas se vztahuje i na 

prezentaci literárních, fotografických a výtvarných prací dítěte na výstavách, soutěžích 

nebo v tisku. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky. Svůj souhlas mohu 

kdykoli písemně odvolat. 

 

Svůj souhlas potvrzuji podpisem: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Mgr. Romana Šulcová 

ředitelka školy 

http://www.zsolesna.cz/

