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Informace k zápisu k povinné školní docházce pro 

školní rok 2021/2022 
 

 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem, byla provedena opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce na 

Základní škole Hustopeče nad Bečvou, pro školní rok 2021/2022.  

 

Příjem žádostí k povinné školní docházce - ZÁPIS    

 

Termín: 6. 4. - 8. 4. 2021  vždy do 15,00 h. 

Místo:  Základní škola Hustopeče nad Bečvou, Školní 223, Hustopeče nad Bečvou 

Způsob: distanční  - datová schránky zš – mxhnkhv 

- e-mail školy – skola@zshustopece.cz 

- poštou 

- osobní doručení – zajištěním individuálního termínu, tak 

aby nedošlo k vyšší koncetraci osob ve škole, za dodržení 

v dané době všech platných protiepidemiologických 

opatření.   

 

Povinná školní docházka 

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v roce 2020 

povolen odklad povinné školní docházky. 

 

Dítě narozené v době od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, může být přijato k plnění povinné školní 

docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li 

o to jeho zákonný zástupce. 

  

Odklad povinné školní docházky 

Požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 6. 4. do 8. 4. 2021) o odklad 

povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 

rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku. 

 

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí být znovu zapsány. 

 

Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy naleznete na 
 

https://www.zshustopece.cz/pro-rodice-prvnacku/ 
 

 

Hustopeče nad Bečvou, 8.3.2021     Mgr. Jaroslav Bečák 

ředitel školy 
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