
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními 

a platnými právními předpisy sděluje, že zápis do základních škol pro školní rok 2021/2022 bude probíhat pouze 

distančním způsobem tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti 

a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

 

Opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 

1. Organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů ve škole. 

• Do I. třídy pro školní rok 2021/2022 budou zapsány děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2021 (§ 36 

odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

• Mohou se dostavit i děti, které věkovou hranici šesti let dovrší až 30. června 2022 a mají pro zahájení 

školní docházky fyzické i psychické předpoklady ověřené školským poradenským zařízením. 

2.  Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 

2021. 

 

Jak bude probíhat zápis v naší škole: 

• Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. 

• Spádovost u nás není stanovena. Platí zveřejněná Kritéria pro přijetí žáků do I. třídy. 

1. Na webových stránkách školy www.zsstarapaka.cz jsou od 1. 4. 2021 k dispozici ke stažení formuláře: 

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

• Zápisní list pro školní rok 2021/2022. 

• Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy – školní rok 2021/2022 

V případě, že rodiče budou žádat pro své dítě odklad školní docházky, vyplní formulář: 

• Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022. 

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad, dodají do školy doporučení školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 31. 5. 2021. 

2. Kromě materiálů na webových stránkách školy obdrží všichni rodiče toto sdělení s příslušnými formuláři 

i poštou do čtvrtka 1. 4. 2021. 

3. Rodiče formuláře vyplní, přiloží kopii rodného listu dítěte a zašlou do školy do 30. 4. 2021 následujícím 

způsobem: 

• Poštou na adresu: Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín (k rukám ředitele školy), 

Revoluční 355, 507 91 Stará Paka. 

• Datovou schránkou (ten, kdo jí disponuje), číslo datové schránky školy: uutkmyn. 

• E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu: 

masarykova.zs@seznam.cz 

• Výjimečně osobně do pátku 30. 4. 2021 v pracovní dny v době od 8: 00 do 12:00. 

 

Až pominou výše uvedena protiepidemická opatření, škola zorganizuje setkání se zapsanými dětmi a jejich 

rodiči zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem a s učiteli. O termínu setkání bude 

rodičovská veřejnost včas informována. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Ve Staré Pace dne 19. března 2021 

 

 

        Mgr. Pavel Antoš v. r. 

           ředitel školy  
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