
Informace k zápisu do prvního ročníku v ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov ve školním 
roce 2020/2021 
 
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole.  
Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce 
dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně ve škole 
(po předchozí domluvě) za dodržení bezpečnostních pravidel nebo poštou. 
Období pro podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad je od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020. 

 
 

Po ukončení mimořádných opatření základní škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi 
zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 
Toto setkání nebude součástí zápisu. 
 
Zákonní zástupci mohou využít formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, který si 
mohou stáhnout na stránkách školy www.zsolbramovice.cz nebo vyzvednout po telefonické 
domluvě v ředitelně školy (tel. 601 558 037) 
 
Žádost je možné doručit následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy (ID schránky vvqmfys), 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email školy: 
reditelka@zsolbramovice.cz, nelze jen poslat prostý email!), 
3. poštou, 
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je 
nezbytné se telefonicky (telefon: 601558037) domluvit termín, aby nedošlo k vyšší koncentraci a 
pohybu osob v prostorách školy. 
 
K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte. 
 

 
Současně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání lze podat i žádost o odklad povinné školní 
docházky dítěte.  

 
Žádost o odklad povinné školní docházky musí být povinně doložena dvěma dokumenty 

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické 
poradny nebo speciálního pedagogického centra) 

- doporučující posouzení odborného lékaře 
 
Pokud dokumenty nebudou k dispozici, správní řízení se přeruší do doby vydání doporučení. 
 
 
Obecné informace: 
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
 

http://www.zsolbramovice.cz/


Proto k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, které bude zahájeno 1. září 2020, musí 
být přihlášeny děti, 
a) které se narodily od 1.9.2013 do 31.8.2014 
b) kterým již byl povolen odklad povinné školní docházky. 
 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2020/2021, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé. O přijetí dítěte může požádat zákonný zástupce dítěte. 
 
Jestliže se takové dítěte narodilo v období od září do konce prosince, musí zákonný zástupce 
dítěte připojit k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického 
centra). 
 
Jestliže se takové dítěte narodilo v období od ledna do června, musí zákonný zástupce dítěte 
připojit k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického 
centra) a doporučující vyjádření odborného lékaře (dětský lékař nebo jiný odborný lékař, pokud 
má dítě zdravotní potíže léčené odborným lékařem). 
 
Postačuje, pokud žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepíše jeden z rodičů. Pokud 
žádost podá pouze jeden z rodičů a nic nenasvědčuje neshodě zákonných zástupců v otázce 
volby základní školy, škola má za to, že uvedený rodič jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 
Doručením žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je zahájeno správní řízení, jehož výsledkem 
je rozhodnutí o přijetí (resp. nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání.  
 
 
V letošním roce můžeme přijmout 26 žáků. 
 
Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ 
Olbramovice, okres Benešov 
 
Jestliže jsou přijati všichni uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu, pak jsou 
přijati uchazeči, kteří nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Olbramovice, 
okres Benešov na základě těchto kritérií. 
 
Pokud by i v případě přednostního přijetí výše vymezených uchazečů byl překročen nejvyšší 
povolený počet žáků školy uvedený ve školském rejstříku, pak z uvedených uchazečů budou 
přijati uchazeči určení na základě losování (přijatí uchazeči budou vylosováni). Losování 
proběhne nejpozději dne 29. dubna 2020, provede jej člen školské rady za přítomnosti zástupců 
zákonných zástupců uchazečů. Z losování se pořídí videozáznam. 

 
V průběhu formální části zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání obdrží zákonný 
zástupce uchazeče informace o průběhu správního řízení a informace o doručování rozhodnutí.  

 
 



Žádáme zákonné zástupce, kteří žádali o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání 
na více základních školách, aby neprodleně písemně sdělili ředitelce školy, pokud se rozhodnou, 
že se začne dítě vzdělávat na jiné základní škole. 
 
 
 
26. 3. 2020        Mgr. Věra Kutišová 
 
 
 


