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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápisy budou probíhat korespondenční formou bez přítomnosti dětí na základě doporučení 

MŠMT-6651/2021-1. 

  

Zápis v naší škole bude probíhat od 19. do 29. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole. 

Žádost k zápisu rodičům, dodáme rodičům do poštovní schránky nejpozději do 16.4. 2021 

 

Podání žádosti 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad školní docházky je možno 

doručit následujícími způsoby: 

 osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku 
nadepište „Zápis do 1. třídy“ a vhoďte do schránky na zelených vrátkách u školy. 

 poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, okres Mělník, 
příspěvková organizace Malý Újezd 49, 277 31 Velký Borek 

 do datové schránky školy ( ID: iaemat5 ) 

 e-mailem s vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 
email) 

 

Budete-li žádat o odklad školní docházky, mohou nastat tyto varianty: 

Máte k dispozici doporučení PPP a lékaře.  

 Přiložte je k žádosti o odklad (naleznete na stránkách školy), vystavíme vám 
rozhodnutí o odkladu, které vám zašleme poštou. 

Máte k dispozici pouze 1 doporučení nebo nemáte žádné.  

 Doručte nám samotnou žádost o odklad, přerušíme správní řízení a vyzveme vás 
k dodání potřebných doporučení v pozdějším termínu. 

Veškeré formuláře budou rovněž ke stažení na stránkách školy v sekci ZŠ. 

 

Poznamenejte si přidělené registrační číslo, které obdržíte obratem na vaší emailovou 

adresu uvedenou v žádosti. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračním číslem, a 

to nejpozději 20. 5. 2021 vyvěšením na vchodových dveřích školy a na webových stránkách 

školy. 

  

Po znovuotevření škol zorganizujeme pro zapsané žáky i rodiče společné setkání. Termín 

setkání bude včas zveřejněn na web. stránkách školy https://www.zsmsmu.cz/ 

 

 

V Malém Újezdě dne 15.3.2021                          

 

Mgr. Kateřina Sálová 

ředitelka školy 
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