
Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Lučina 

pro školní rok 2021/2022 

Zápis do 1. ročníku se uskuteční od  06. 04. 2021 do 12 . 04. 2021 bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 
požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Věk dítěte 6 let 
k 31. 08. 2021 

 
dítě narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015 

 
dítě s odkladem povinné školní docházky 

Věk dítěte 5 let 
k 31. 08. 2021 
 
 
 

dítě dosáhne věku 6 let od 01. 09. do 31. 12. 2021 
pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, 
pokud zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření – školského 
poradenského zařízení (SPC, PPP) 
 
dítě dosáhne věku 6 let od 01. 01. do 30. 06. 2022 
pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, 
pokud zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření – školského 
poradenského zařízení (SPC, PPP) + odborného (dětského) lékaře 
dítěte 

 

Návod jak postupovat při registraci k zápisu do 1. ročníku ZŠ: 

• zákonní zástupci prostudují MANUÁL k zápisu do 1. ročníku – je zde přesný postup jak 

vyplnit přihlášku a získat registrační číslo dítěte k zápisu a žádost k přijetí dítěte do 

1. ročníku 

• zákonný zástupce vyplní potřebné tiskopisy a obdrží registrační číslo (zobrazí se ve 

stažené přihlášce vpravo nahoře vedle jména dítěte) a vytiskne si žádost o přijetí do  

1. ročníku ZŠ 

• zákonný zástupce doloží kopii rodného listu dítěte společně s žádostí o přijetí jednou 

z níže uvedených možností: 

- do datové schránky školy: vy5me7s 

- do e-mailu školy: zs.lucina@seznam.cz - musí být elektronický podpis 

- poštou: ZŠ a MŠ Lučina, Lučina č.p. 2, Lučina 739 39 – označte zápis ZŠ 

- osobně: po telefonické domluvě s ředitelkou školy +420 773 127 056 

• zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky od 01. 04. do  

30. 04. 2021 a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (speciálního 

pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny) + odborného 

(dětského) lékaře dítěte nebo klinického psychologa 

• oznámení o přijetí s registračním číslem bude vyvěšeno do 30 dnů od zápisu na 

hlavních dveřích budovy školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy 

www.zs-lucina.cz 

 

V Lučině 14.03.2021 Mgr. Ilona Racková               

ředitelka školy 
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