
Zápis do 1. třídy ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak 

 
Podle opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/22 budou zápisy probíhat bez 

přítomnosti dětí ve škole. 

 

V době od 1. dubna do 23. dubna budeme organizovat zápis na naší škole. 

Zápis do 1. třídy se týká dětí, které k 31. srpnu 2021 dosáhnou věku šesti let. 

Zákonní zástupci dodají škole následující vyplněné dokumenty: 

 Zápisový lístek 

 Žádost o přijetí 

 Prostou kopii rodného listu (při elektronickém podání – sken nebo fotografie) 

 

V případě žádosti o odklad školní docházky: 

 Zápisový lístek 

 Žádost o přijetí 

 Žádost o odklad 

 Prostou kopii rodného listu (při elektronickém podání – sken nebo fotografie) 

V případě, že doloží níže uvedené doklady, bude ihned rozhodnuto o odkladu, doporučení 

PPP a doporučení dětského lékaře může být doloženo do konce května a pak bude rozhodnuto 

o odkladu. 

 Doporučení PPP 

 Doporučení dětského lékaře 

 

Způsob doručení dokumentů: 
 datovou schránkou školy 

 e-mailem s elektronickým podpisem 

 poštou 

 osobně (bez přítomnosti dítěte) v době úředních hodin 8.00 – 11.00, nebo po domluvě 

(e-mailem zs-kunz@centrum.cz nebo telefonicky na čísle 725 894 912) v odpoledních 

hodinách. 

Rozhodnutí jim bude zasláno. V případě osobního předání bude rozhodnuto ihned a 

rozhodnutí jim bude předáno osobně. 

 

Rodiče dětí, kterým při loňském zápisu byl udělen odklad školní docházky, dostanou 

rozhodnutí o přijetí poštou. (již nemusí znovu žádat o přijetí, děti jsou zapsány 

automaticky) 

 

Formuláře dokumentů (zápisový lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) najdete na našich 

webových stránkách nebo si je můžete vyzvednout v době úředních hodin ve škole. 

 

V případě dotazů se na školu obracejte formou e-mailu (zs-kunz@centrum.cz) nebo 

telefonicky na čísle 384 399 115  nebo 725 894 912. 
  

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání zapsaných dětí a zároveň 

informativní schůzku pro rodiče. 
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