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Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o. 
 

Školní 1251/57, 430 01 Chomutov 

tel. 728 232 500,  sekretariat@zsmssvet.cz 

www.zsmssvet.cz   
 

 

 

 

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

(aktualizace k 8.3.2021) 

 
Vážení rodiče,  

letošní zápis do 1. tříd opět proběhne formálně bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pro vyřízení 

všech formalit budete mít dostatek času. Vyskytne-li se přece jenom nějaký problém, navrhneme 

Vám způsob řešení, jak vše k oboustranné spokojenosti doladíme. 

Na základě informací MŠMT bude průběh zápisů do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, nutné přizpůsobit 

tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.  

1. TERMÍN ZÁPISU - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 
1. dubna až 30. dubna 2021 
 
2. VĚK DÍTĚTE – 6 let k 31. 8. 2021 
 

 dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015 
 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

 
3. VĚK DÍTĚTE – 5 let k 31. 8. 2021 
 
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte 
doloží příslušná vyjádření: 
 

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského 
poradenského zařízení (PPP, SPS) 

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + 
vyjádření odborného lékaře 
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4. ORGANIZACE ZÁPISU – FORMÁLNÍ ČÁST 
 

-  proběhne pouze formální část zápisů, motivační část je zrušena 
-  zápis bude probíhat celý měsíc 1. dubna až 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole 
-  podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání 

(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)  učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo 
v elektronické podobě.  
 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  
 
1. do datové schránky školy - ID datové schránky je fxxyus5.  
 
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní 
škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/. 
 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na 
sekretariat@zsmssvet.cz 
 
3. poštou – Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o., Školní 1251/57, 430 01 
Chomutov 
 
4. osobní podání – vhodit vyplněný tiskopis do schránky u vstupu do budovy – bude označena 
„ZÁPIS“ 
 
Spolu s přihláškou doručí zákonný zástupce prostou kopii rodného listu dítěte, a to buď 
v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie je 
součástí spisu. 
 
Po obdržení přihlášky škola odešle na uvedenou emailovou adresu v přihlášce registrační číslo, 
pod kterým bude dítě zaevidováno. Registrační číslo nemá vliv na přijetí dětí.   
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, 
aby doložil oprávnění dítě zastupovat. 
 
Pokud není možné žádost vyplnit online nebo ji vytisknout a doručit, lze tyto úkony provést 
osobně přímo ve škole ve dnech 21. 4. – 22. 4. 2021, v čase od 8:00 do 14:30 – sekretariát školy. 

 
 
5. KRITÉRIA PŘIJETÍ 
 
V souladu s ustanovením 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy 
Svět, Chomutov s.r.o., Školní 1251/57, kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání. 
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Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku jsou platná od 1. dubna 2021. 
 
Kritéria přijetí: 
K základnímu vzdělávání ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o. se přijímají děti: 
 

1. Z naší MŠ Svět Chomutov  

2. Mající sourozence na této škole 

3. Dále pak ostatní děti  

 
Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude na webových stránkách školy 
a úřední desce před školou.  
 
Základní škola má dostatečnou kapacitu a je připravena pro školní rok 2021/2022 přijmout do 
1. tříd 50 dětí (2 první třídy), které budou zapsány. 

6. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU 

Motivační část z důvodu vyhlášeného nouzového stavu neproběhne, ale po ukončení 
mimořádných opatření uspořádáme setkání zapsaných dětí a zákonných zástupců zaměřené na 
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostředím školy 

7. ODKAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky (dále jen OPŠD), postupujte stejně, 
jen na závěr použijte dokument Žádost o odklad povinné školní docházky a doručte ho do školy. 
K žádosti je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře 
(pediatra-obvodního lékaře Vašeho dítěte). Pokud tyto doklady ještě nemáte, odevzdejte jen 
žádost o odklad a zprávy doručíte dodatečně. 

8. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel 
přijatých dětí. 

Rozhodnutí vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. 

Pokud rodič vyžaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů. 

9. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení 
správního řízení. 

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, 
která běží od následujícího dne po doručení. 
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Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o. a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústí nad 
Labem. 

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován 
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  

V případě dotazů nás kontaktujte na mob. č. +420 728 232 500 nebo na emailové adrese: 
sekretariat@zsmssvet.cz 

Věřím, že všichni zvládneme zápisové záležitosti v klidu, aniž by ti nejmenší jejich mimořádnost 
pocítili jako diskriminující. 

Pevné zdraví! 

 
 
 

V Chomutově 8. března 2021                       PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková 
                                                                                      ředitelka školy 
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