
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ-SENEC, 
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2021/22 
 

Zápis do 1. ročníku proběhne elektronicky bez osobní přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců. 

Termín zápisu: podávání elektronických žádostí do 1. ročníku se uskuteční 

      od 1. do 30. dubna 2021 

Elektronická registrace 

Na stránkách školy www.zszruc-senec.cz naleznete od 15. 3. 2021 od 12.00 hodin do 

23. 4. 2021 do 12.00 hodin odkaz k elektronické registraci – REZERVACE 

1. ROČNÍK, kam se přihlásíte. Systém Vám vygeneruje žádost o přijetí dítěte 

do 1. ročníku a registrační číslo. Rodičům, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své 

dítě, systém ještě navíc vygeneruje žádost o odklad. Veškeré dokumenty vypište, 

stiskněte tlačítko odeslat a do několika minut obdržíte tyto doplněné dokumenty na 

Vámi zadaný email.  

 

Podání žádosti 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kdo žádá o odklad, tak i žádost o odklad 

PŠD, vytiskněte, podepište a doručte škole nejlépe datovou schránkou, elektronickou 

poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštovní zásilkou s datem 

odeslání nejpozději do 30. 4. 2021. 

K žádosti přiložte: neověřenou kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad 

PŠD navíc přiložíte vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo 

klinického psychologa s doporučujícími stanovisky. 

Kontakty pro doručení:  

 

datová schránka:  efdkmzb 

Emailová adresa:  skola@zszruc-senec.cz  (se zaručeným el. podpisem) 

Adresa školy:  Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec 

Rozhodnutí  

Rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání bude zveřejněno 7. 5. 2021 na úřední desce a 

na internetových stránkách školy pod registračním číslem, které obdržíte při podání 

žádosti. V případě nepřijetí bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do vlastních rukou na 

adresu zákonného zástupce. 

 

 



Možnost osobního podání a provedení zápisu 

V nezbytně nutných případech, kdy rodič nemá možnost provést elektronickou 

registraci, může se do školy dostavit osobně (pouze jeden zákonný zástupce) a provést 

zápis na místě, a to dne 26. 4. 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin za dodržení 

platných hygienických opatření. Veškeré dokumenty vyplní a podepíše rodič ve škole. 

Přinese s sebou pouze rodný list dítěte a doklad totožnosti. (Plná moc druhého rodiče 

není pro elektronickou ani fyzickou formu zápisu vyžadována.) 

Koho se zápis týká: 

 dětí, které do zahájení školního roku 2020/2021 dovrší 6. rok věku (narozené do 

31. 8. 2015), 

 dětí po odkladu povinné školní docházky, 

 k zápisu mohou jít děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, 

pokud zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení, 

 k zápisu mohou jít děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, 

pokud zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře. 

 

Celkový počet žáků, které je možno přijmout: 56 žáků/2 třídy 

Kritéria pro přijetí: 

1. děti s místem trvalého pobytu v obci Zruč-Senec; 

2. děti s místem trvalého pobytu mimo obec Zruč-Senec (předčasný nástup – 5-ti 

letých, řádný zápis 6-ti letých a děti po odkladu PŠD – trvalý pobyt dítěte mimo obec 

Zruč-Senec) až do naplnění stanoveného počtu žáků ve třídě nebo do naplnění kapacity 

školy. Přesáhne-li počet zapsaných dětí s trvalým pobytem mimo obec Zruč-Senec 

celkový počet žáků, které lze přijmout, bude o přijetí rozhodnuto formou losování. 

Nastane-li tato situace, losování proběhne veřejně dne 5. 5. 2021 od 12.30 h v hlavní 

budově školy. (Místo trvalého pobytu bude ověřeno školou v součinnosti se 

zřizovatelem v evidenci obyvatel.) 

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 377 824 284 (zástupkyně  ředitele Mgr. 

R. Černá) nebo na skola@zszruc-senec.cz. 

Ve Zruči-Senci dne 9. března 2021         

 

Ing. Miroslav Král, v. r.                             PhDr. Oldřich Šik, MBA, v. r. 

starosta obce Zruč-Senec                  ředitel školy 
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