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 Informace pro rodiče k zápisu do Základní školy Aloise Štěpánka, Dolany, p. o. 

 Průběh zápisu do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. – školský 

zákon - §36 a § 37.  

 K zápisu je povinen zákonný zástupce přihlásit své dítě, pokud je narozené v termínu 

od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015, k zápisu se musí dostavit i dítě s odkladem z minulého 

školního roku. Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. 

 Zápis proběhne distanční formou – odevzdání formulářů k zápisu (Žádost o přijetí, 

Přihláška do ŠD, kopie rodného listu) od 1. dubna 2021 do 14. dubna 2021 ve 

vestibulu školy nebo datovou schránkou či elektronicky na e-mail 

skola@zsdolany.cz s platným elektronickým podpisem.  

 Náhradní termín zápisu není stanoven.   

 Motivační část zápisu je dobrovolná a proběhne online v platformě Zoom a to 8. a 9. 

dubna. Na tuto část je potřeba se rezervovat prostřednictvím formuláře na webových 

stránkách školy – bude zveřejněn 1. 4. 2021.   

 Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla proběhne elektronickou 

formou pomocí e-mailu. Touto cestou budete i vyzváni k možnosti nahlédnout do 

spisu dítěte či požádáni o případné doplnění. Je nutné přijetí těchto emailů potvrdit.  

 Rodiče, kteří budou žádat o odklad, vyplní k žádosti o přijetí rovněž žádost o odklad a 

nejpozději do 30. dubna 2021 doloží doporučení školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa po individuální domluvě s ředitelem 

školy.   

 Co zvážit při rozhodnutí o odkladu? – konzultace a doporučení ped. v MŠ, Desatero 

pro rodiče – dostupné na webových stránkách školy. vyšetření v PPP, konzultace se 

školním psychologem – m.hebelkova@zsdolany.cz  

 O přijetí svého dítěte se dozvíte po zveřejnění – na budově školy a na webových 

stránkách školy – https://www.zsdolany.cz/zapis-3/   (23. dubna 2021) – děti budou 

přijímány dle stanovených kritérií, rozdělení do tříd a další informace k 1. třídě se 

dozvíte na schůzce, která se uskuteční 3. června 2021. Své dítě najdete na seznamu 

pod přiděleným registračním číslem.    

 Veškeré aktuální informace k zápisu najdete na webových stránkách školy - 

https://www.zsdolany.cz/zapis-3/ , případně nás můžete kontaktovat e-mailem na 

skola@zsdolany.cz nebo telefonicky na čísle ředitele školy: 607 592 284.   
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Jak můžete zlepšit vybavenost dítěte před vstupem do školy? 

 

 


