
 
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ KLOBOUKY U BRNA 2021/2022 
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 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.  

V té době předkládá zákonný zástupce dítěte řediteli školy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad plnění 
povinné školní docházky. S rozhodnutím, zda je dítě do školy zralé, pomohou rodičům nejlépe učitelky MŠ. Rodič se může také obrátit 
na pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde odborné pracovnice provádí testování dětí na školní zralost.   

Zápis do ZŠ Klobouky u Brna bude i letos probíhat pouze administrativně – bez přítomnosti dětí ve škole. 

Žádosti můžete podávat od 1. do 30. dubna 2021. 

Pro koho? 
- pro děti narozené v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 
- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné poslat do školy datovou schránkou (gj4zn56) nebo mailem s elektronickým 
podpisem na adresu info@zsklobouky.cz. Žádost je možné také doručit do školy osobně do poštovní schránky u vchodu školy. 

Potřebujete: 
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (na webu školy) 
- Zápisní list do ZŠ Klobouky u Brna – školní matrika (na webu školy) 
- Prohlášení zákonných zástupců žáka (na webu školy) 
- GDPR – informace o zpracování osobních údajů (na webu školy) 
- kopii rodného listu dítěte 
- případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 
- cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu 
Dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci formuláře ke stažení. 

ODKLAD PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
Žádost o odklad je možné poslat do školy datovou schránkou (gj4zn56) nebo mailem s elektronickým podpisem na adresu 
info@zsklobouky.cz. Žádost je možné také doručit do školy osobně do poštovní schránky u vchodu školy. 

Potřebujete: 
- Žádost o odklad (na webu školy) – je třeba doložit dvě přílohy: 

• doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 
• doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa 

- GDPR – informace o zpracování osobních údajů (na webu školy) 
- kopii rodného listu dítěte 
Dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci formuláře ke stažení. 

Uvažuje-li rodič o odkladu povinné školní docházky, je doporučující posudek z PPP nezbytnou přílohou Žádosti o odklad. 
Vzhledem k vytížení poraden, doporučujeme domlouvat si termín jíž nyní tak, aby v dubnu mohl zákonný zástupce posudek 
doložit. 

Pokud rodič dosud nemá doporučení z poradny v termínu zápisu, správní řízení o odkladu se přeruší do doby vydání 
doporučení školského poradenského zařízení. 

Informaci o přijetí nebo o odkladu školní docházky obdrží zákonný zástupce elektronicky. Pokud to nebude možné, bude rozhodnutí 
posláno poštou. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti! 

Za pedagogy Základní školy Klobouky u Brna Ing. Jana Králová, ředitelka školy 


