
Jak podat žádost o přijetí dítěte do ZŠ 

V období 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné 
situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem 
Pardubice v termínu od 19. do 23. dubna 2021 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Škola na 
svých webových stránkách vyvěsí, zda a případně kdy bude přijímat žádosti také osobně. 

Podání žádostí lze provést těmito způsoby: 

1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný 
zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba a platný uznávaný elektronický 
podpis), 

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. 
3. E-mailem pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, 

kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email). 
4. Osobním podáním jen v případě, že škola zajistí organizaci příjmu žádostí tak, aby 

nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Škola vyvěsí na webových 
stránkách, zda a jakým způsobem bude možné podat žádosti osobně. 

Přílohy k žádosti o přijetí: 

• Kopie rodného listu dítěte – vždy 

• Pokud chcete využít přidělení bodů za skutečné bydliště zákonného zástupce v místě 
trvalého pobytu dítěte, tak přidejte v příloze také vytištěný záznam z nahlizenidokn.cuzk.cz 
o vlastnickém právu nebo kopii nájemní smlouvy nebo čestné prohlášení vlastníka 
nemovitosti, že zákonný zástupce na uvedené adrese skutečně bydlí. Chcete-li využít ještě 
jinou možnost doložení skutečného bydliště, konzultujte prosím přímo se ředitelem 
základní školy. 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat 
do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku,  
o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. 

Přílohy k žádosti o odklad: 

• Kopie rodného listu dítěte – vždy 

• Posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy 

• Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy 

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo 
zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší 
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění. 

Pozor – nestačí jen vyplnit žádost v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu, teprve po vytištění a podání 
vyplněné žádosti výše uvedeným způsobem do základní školy může být rozhodnuto o přijetí 
dítěte nebo o odkladu povinné školní docházky. 


