
Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket   

tel: 352684034, e-mail: info@zsloket.cz, datová schránka: ydimpgp 

1 

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 

(podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů) 

7. 4. 2021, 14:00 – 18:00 hodin 
Pro koho? 

• pro děti narozené v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 

• pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022, a děti, které měly 

povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do 

konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon). 

Jak zápis do základní školy probíhá? 

1. krok - GENEROVÁNÍ ŽÁDOSTÍ od 1. 4. 2022  

a) Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky) na těchto stránkách:  

https://www.zsloket.cz/rodic/zapis-deti-do-1-rocniku/ 

b) Žádost budete moci vyplnit i ve škole při zápisu, tj. 07. 04. 2022, další dny do 30. 04. 2022 

v sekretariátu školy 

Důležité informace: Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který 

zajistí anonymitu dítěte (dále jen registrační číslo). Registrační číslo bude vygenerováno aplikací při 

podání žádosti o přijetí (např. ve tvaru 5-ti místného kódu složeného z písmen a číslic. 

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě 

více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti 

doporučujeme použít internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari a další 

HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, 

zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte, nebo kontaktujte sekretariát školy: 

marketa.mullerova@zsloket.cz 

 2. krok - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 07. 04. 2022 

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (přijďte prosím společně s dítětem do školy): 

Čtvrtek 7. dubna 2022 od 14:00 do 17:30 

 

K zápisu si vezměte prosím s sebou: 

• řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o 

odklad povinné školní docházky) 

• rodný list dítěte 
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https://www.zsloket.cz/rodic/zapis-deti-do-1-rocniku/


Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket   

tel: 352684034, e-mail: info@zsloket.cz, datová schránka: ydimpgp 

2 

 

• průkaz zdravotního pojištění dítěte 

• občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců) 

• cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců) 

• rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad 

školní docházky pro školní rok 2021/2022) 

• pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, budete potřebovat 

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

(nebo klinického psychologa) 

3. krok - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (probíhá do 30 dní od zápisu) 

Po podání žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne o přijetí škola ve správním 

řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodnutí o přijetí není 

zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem: 

• ústní informací u zápisu, předáním kopie rozhodnutí o přijetí v sekretariátu školy 

• zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to 

➢ na nástěnce ve školce, 

➢ na webových stránkách školy: www.zsloket.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění 

je stanoven na den: 6. května 2022 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.  

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho 

vydání, a to v sekretariátu školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné 

podobě poštou. 

 

Jak na odklad povinné školní docházky? 

• odklad pro školní rok 2022/2023 je nutno požádat v době zápisu, tj. 7. 4. 2022. 

• Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 

2022/2023, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické 

poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.  

Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit: 
1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa) 

2. pedagogicko-psychologickou poradnu a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní 

docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o 

odklad školní docházky dítěte (https://www.zsloket.cz/rodic/zapis-deti-do-1-rocniku/) 
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Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP. 

Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, přineste k zápisu aspoň žádost o odklad, posouzení 

dodáte později. 

Kontakt na školské poradenské zařízení: 

• Pedagogicko-psychologická poradny Karlovy vary 

  Adresa: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary 

  Telefon: 353 176 511 

• Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary  

  Adresa: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary 

  Telefon: 353 549 172, 739 322 351 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, stanovuje ředitelka Základní školy Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, Loket, že ve 

školním roce 2022/2023 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 50 žáků. 

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy. 

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni: 

• Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje. 

• Ostatní žáci. 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí 

žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské 

rady. 

 

Doručení žádosti jinými způsoby (zejména v případě nepříznivé 
epidemické situace) 
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odkladu) učinit písemně nebo ústně do 
protokolu anebo v elektronické podobě.  
 

Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 

1. Do datové schránky školy (zaslat 07. 04. 2022) – v případě, že má zákonný zástupce jako 

fyzická osoba zřízenou datovou schránku 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 07. 04. 2022) – nelze poslat prostý 

mail bez platného elektronického podpisu. 

mailto:info@zsloket.cz
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3. Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 04. 04. do 07. 04. 2022. Lhůta pro podání žádosti 

je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i 

poslední den lhůty, tj. 07. 04. 2022 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání).  

 

V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že 
dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo +420 602 259 764, e-mailem na 
marketa.mullerova@zsloket.cz) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme 
tím případnému dohledávání dopisu.   
Nejvíce však preferujeme osobní podání, kdy přijdete v době zápisu společně s dítětem do školy (07. 
04. 2022).  
 

Co vkládat do obálky (e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, datové schránky) 

 

Pokud nepřijdete osobně, budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty: 

A. Přihlašuji dítě do školy 

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně 

podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-

mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit 

2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie) 

3. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.: 

- pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité; 

- informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a 

kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete 

B. Žádám o odklad školní docházky 

1. Žádost o odklad povinné školní docházky 

2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-

psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) 

3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa) 

Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení 

dodáte později. 

Je Vaše dítě připraveno na vstup do ZŠ? 

Na našich webových stránkách www.zsloket.cz pod záložkou Školní poradenské pracoviště -Výchovný 

poradce - Budoucí prvňáčci (https://www.zsloket.cz/budouci-prvnacci/), naleznete podrobné 

informace a potřebné formuláře.  

 

 

 

V Lokti dne 28. 03. 2022  Mgr. Eva Grosmanová (ředitelka školy) a kolektiv ZŠ Loket 
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