
Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 

okres Hodonín, příspěvková organizace 

 

www.zsdolboj.cz      skola@zsdolboj.cz      518  372  215 



 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ 2021/2022 
 

 Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí, 

kterým byl loni udělen odklad školní docházky. 

 

Vzhledem k současné situaci bude zápis do 1. třídy ZŠ pro školní 

rok 2021/2022 probíhat dle pokynů MŠMT bez přítomnosti dětí, 

dálkovou formou.   

 
 Všechny níže uvedené formuláře je třeba vyplnit, podepsat  

a odevzdat naší ZŠ v rozmezí 12. 4. – 30. 4. 2021. Formuláře získáte buď na 

http://zsdolboj.cz/zs/formulare-pro-rodice/, nebo si je můžete vyzvednout ve výše 

uvedených dnech v době 8:00 – 14:00 za hlavními dveřmi do budovy ZŠ (vstupujte 

prosím jednotlivě a s respirátorem).  

 

Odevzdání vyplněných a podepsaných formulářů:  

v době 12. 4. – 30. 4. 2021 v kanceláři ekonomek ZŠ (1. patro vpravo)  
(případně poštou na adresu školy, do datové schránky školy cqsmcux,  

mailem s uznaným elektronickým podpisem na skola@zsdolboj.cz). 

 

Formuláře k zápisu, pokud žádáte o přijetí do ZŠ: 
 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 Kopie rodného listu dítěte   

 Zápisní list k zápisu do 1. ročníku ZŠ 

 Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

 

Formuláře k zápisu, pokud žádáte o odklad školní docházky: 
 Žádost o odklad povinné školní docházky  

 Kopie rodného listu dítěte 

 Zápisní list k zápisu do 1. ročníku ZŠ 

 Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

 Doporučení k odkladu od dětského lékaře dítěte (získáte od lékaře) 

 Doporučení k odkladu od pedagogicko-psychologické poradny (získáte v PPP)  

(zde se včas objednejte na tel. 518 606 411 a odevzdejte škole do 31. 5. 2021) 

 

Doplňující informace či dotazy k zápisu:  
- každý pracovní den v době 8:00 – 14:00 na tel. 518 372 215, 728 508 840  

- zastupcezs@zsdolboj.cz  
- https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce   

http://www.zsdolboj.cz/
mailto:skola@zsdolboj.cz
http://zsdolboj.cz/zs/formulare-pro-rodice/
mailto:skola@zsdolboj.cz
mailto:zastupcezs@zsdolboj.cz

