
INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Vážení rodiče, 

dle metodického doporučení MŠMT ČR v souvislosti s protiepidemickými opatřeními 
proběhne zápis žáků do 1. tříd s upuštěním od některých tradičních postupů: 

1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. 

2. Rodiče podají v době od 1. do 22. dubna 2021 Žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání, a to níže uvedenými způsoby: 

a. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, připravila naše škola v aplikaci Škola OnLine 
možnost elektronického přihlášení. Rodič klikne na následující odkaz:   
 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/fantovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40149 

Zobrazí se mu formulář, v němž vyplní potřebné údaje (v případě žádosti o odklad je 
nutné v kolonce Ostatní zaškrtnout „Budeme pro dítě žádat odklad.“) a klikne odeslat. 
Poté mu na zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzovací zpráva s pokyny. Po kliknutí 
na odkaz „Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu“ nebo „Stáhněte si prosím žádost o 
odklad povinné školní docházky“ vyplníte vybraný formulář. Po vyplnění formuláře 
zbývá dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Rodič může 
vyplněný PDF soubor do naší školy doručit těmito způsoby: 

• do datové schránky školy: 32tmnd7 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

• e-mailem a po doručení je nutné jej do 5 dnů přijít podepsat do kanceláře školy 
(v úřední dny – Po, St od 7:00 do 16:00 hod, Pá od 7:00 do 14:00 hod), 

• vytisknutý a podepsaný zaslat poštou – doporučeně, 

• vytisknutý a podepsaný vhodit do schránky ve vstupu do školy. 

Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí všech. 
Datum a čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro 
rozhodnutí o přijetí. 

b. Rodič obdrží na uvedenou e-mailovou adresu či telefonický kontakt registrační číslo, 
pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno a pod kterým bude 
zveřejněn výsledek tohoto řízení, a to 30. dubna 2021 na webových stránkách školy 
nebo písemně na úřední desce při vstupu do školy.   

 
c. Rodič, který nevyužije elektronické přihlášení, si může potřebné formuláře 

vyzvednout v kanceláři školy (v úřední dny – Po, St od 7:00 do 16:00 hod, Pá od 7:00 
do 14:00 hod), vyplnit je na místě, nebo je vyplnit v klidu domova a zaslat: 

• Poštou – doporučeně. 

• Vhodit do schránky ve vstupu do školy. 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/fantovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40149
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/Handlers/PrihlaskaZS.ashx?OrganizaceID=E627&ObdobiID=E11733&PrihlaskaID=ea8c4f1d-dd6e-408e-b549-713c9774750e


3. V případě Žádosti o odklad povinné školní docházky jsou rodiče povinni kromě vyplnění 
žádosti o odklad dodat ještě tyto dokumenty: 

• Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-
psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) a 

• Doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa. 

Vše doručí výše uvedenými elektronickými způsoby nebo osobně do kanceláře školy. 

Na webových stránkách školy: www.fantovka.cz  v odkazu Zápis do 1. tříd jsou uloženy 
všechny informace k zápisu: 

• Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

• Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka 

• Jak můžete pomoci svým dětem 

Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají 
automaticky žáky školy. Jsou povinni přihlásit se znovu k zápisu a platí pro ně stejná kritéria 
jako pro ostatní. 

Pokud situace dovolí, plánujeme společné setkání budoucích prvňáčků s třídními 
učitelkami na konci měsíce května nebo začátku měsíce června, informace Vám zašleme na 

uvedené e-mailové adresy. 

 

 

 

http://www.fantovka.cz/

