
Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva metodické doporučení k organizaci zápisů 
k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. 

Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve dnech  7. – 21. 4. 2021 bez přítomnosti 
dítěte. 

Zápis se týká dětí narozených od 01.09.2014 do 31.08.2015. 

Zápis se týká také dětí, kterým byl v uplynulém školním roce přiznán odklad školní 
docházky. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením Vás žádáme, abyste si formuláře 
k zápisu (žádost o přijetí, případně žádost o odklad): 

- vytiskli na webových stránkách školy 

- vytiskli na webových stránkách mateřských škol 

- případně vyzvedli dne 7.4. od 8,00 do 12,00 přímo v základní škole (formuláře budou 
k dispozici ve vrátnici školy) 

Vyplněné formuláře k zápisu a žádosti o odklad školní docházky můžete doručit nejpozději 
do 21.4. následujícími způsoby: 

- zasláním poštou na adresu ZŠ Nýřany, Školní 901, 330 23 Nýřany 

- e-mailem na kupcova@zsnyrany.cz 

- osobně dne 21.4. od 8,00 do 12,00 v budově základní školy 

Upozornění: žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci. Pokud byl 
jeden ze zástupců zbaven rodičovských práv, je nutné doložit rozhodnutí soudu. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem, tím se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. 

K žádosti o odklad zákonný zástupce dokládá: 



- doporučení školského poradenského zařízení 

- doporučení odborného lékaře 

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o 
zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná 
doporučení doložit. 

Při osobním jednání dodržujte mimořádná protiepidemická opatření. 

 V Nýřanech dne 15.3.2021                                                  Mgr. Jiří Loritz, ředitel školy                                                                                                                                           
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