
Vyplňování formulářů 
 
1. Zákonný zástupce, který nebude žádat odklad povinné školní docházky dítěte a 
nebude zapisovat dítě mladší 6 let, vyplní tyto formuláře: 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání +  Zápisový list 
 
2. Zákonný zástupce, který bude zapisovat dítě mladší 6 let, vyplní tyto formuláře: 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  +  Zápisový list 
 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2021 do 30. června 2022, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.  
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce. 
V případě, že doporučující vyjádření ještě nemáte k dispozici, budeme Vás po zápisu 
individuálně informovat o dalším postupu. 
Pokud již máte k dispozici doporučující vyjádření, uveďte v Žádosti o přijetí 
k základnímu vzdělávání v části Doplňující informace k žádosti tyto identifikační údaje  
– název a sídlo školského poradenského zařízení, které doporučení vydalo, datum 
vydání doporučení, popř. jméno lékaře, sídlo, datum vydání doporučení. Originál 
doporučujícího vyjádření (popř. originály doporučujících vyjádření) přiložte k žádosti.  
 
3. Zákonný zástupce, který bude žádat odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní 
tyto formuláře: 
Žádost o odklad povinné školní docházky  +  Zápisový list 
 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o odklad písemně 
zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 
odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. 
Pokud již máte k dispozici obě výše uvedená doporučující posouzení k odkladu, v 
Žádosti o odklad povinné školní docházky uveďte v části Přílohy žádosti identifikační 
údaje doporučujících posouzení: 
1. Název a sídlo poradenského zařízení, které doporučení vydalo, datum vydání 
doporučení 
2. Jméno lékaře, sídlo, datum vydání doporučení  
Originály doporučujících vyjádření přiložte k žádosti. 
Pokud zatím nemáte k dispozici obě doporučující posouzení, v Žádosti o odklad 
povinné školní docházky nevyplňujte část Přílohy žádosti. O dalším postupu Vás 
budeme individuálně informovat. 
 
 
 
 
 
 



Doručení dokumentů 
 
1. Elektronicky - do datové schránky školy (ID: kvcgueh).   
 
2. Elektronicky - pokud disponujete elektronickým podpisem, můžete takto 
podepsané dokumenty odeslat e-mailem na adresu erbenova@erbenova.cz. 
Připomínáme, že není dostačující zaslání oskenované kopie dokumentů e-mailem, 
pokud neobsahuje uznávaný elektronický podpis. 
 
3. V listinné podobě - zaslání poštou na adresu: 
Základní škola Blansko, Erbenova 13 
Erbenova 1237/13 
678 01 Blansko 
 
4. Osobní podání ve škole (v listinné podobě - vložení dokumentů do poštovní 
schránky umístěné u hlavního vchodu ZŠ Blansko, Erbenova 13) 
V případě nezbytně nutného osobního jednání v souvislosti se zápisem Vašeho dítěte 
do 1. ročníku základního vzdělávání je nutné dodržet v dané době platná mimořádná 
protiepidemiologická opatření. Proto prosím předem kontaktujte školu telefonicky nebo 
písemně.  
 

 
 
Registrační číslo, oznámení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 
Po přijetí žádosti Vás budeme informovat o registračním čísle, které bylo Vašemu 
dítěti přiděleno. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých 
dětí pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy.  
 
V Blansku 11. 3. 2021 
                                                                                                  Mgr. Simona Poláková 
                                                                                               ředitelka školy 
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