
INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, 

ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

2. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

a přednostně také bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole. 

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání a zápisní lístek si můžete 

stáhnout na webových stránkách školy (viz níže), případně si vyzvednout 

v kanceláři školy (PO – PÁ 7:00 – 15:00 hod.). 

4. Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou (na adresu Základní 

škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad 

Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu 

s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně 

zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ 7:00 – 15:00 hod). Můžete 

také vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy. 

5. Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

6. Registrační číslo žáka obdrží zákonní zástupci prostřednictvím emailu 

nebo telefonicky. 

7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14. 5. 2021, 

předpokládaný termín zveřejnění je ve čtvrtek 6. 5. 2021 (registrační čísla 

přijatých žáků budou uvedena na webových stránkách školy a vstupních 

dveřích školy). Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech 

žáků, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí. 

8. V případě, že byl dítěti doporučen školským poradenským zařízením 

a dětským lékařem odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost 

o odklad povinné školní docházky (viz níže), podepište a zašlete 

společně s nutnými přílohami poštou (na adresu Základní škola Týn nad 

Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), 

prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu 

s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně 

zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ 7:00 – 15:00 hod.). 

9. Pro další informace volejte na telefonní čísla: 385731440, 604216500 

ředitelka školy: 725032581  
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