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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
   Svídnická 1a/599 
   Praha 8 – Troja 

181 00 

 
Praha 11. 3. 2021  e-mail: reditelka@mazurska.cz  web: www.mazurska.cz 
        

 
Důležité informace k zápisu do 1. třídy 

 
 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
 
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě Metodického pokynu ministra 
školství ze dne 5. 3. 2021 se v letošním roce koná zápis do 1. třídy opět netradičně bez dětí 
a pokud možno i bez zákonných zástupců, tedy pouze formální cestou. 
 
Z tohoto důvodu Vám níže pro snadnější orientaci poskytujeme nejdůležitější informace. 
 

1. Termín zápisu 
 
Termín zápisu stanovuji na období od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021. 
 

 
2. Kdo podává Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podávají rodiče dětí, které v letošním 
školním roce dovrší šesti let, tedy dětí, které jsou  narozené mezi 1. září 2014 a 31. 
srpnem 2015 a rodiče dětí po odkladu školní docházky pro školní rok 2020 - 2021. 
 

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dále jen „Žádost o přijetí“) 
 
Letos proběhne zápis do 1. tříd on - line. 
 
Před termínem zápisu bude na našem webu zprovozněn banner (obrázek) „online 
zápis do školy“. 
 
Zde vyplníte on-line Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Po vyplnění údajů 
„Žádost o přijetí“ odešlete. 

 
Na e-mailovou adresu, kterou v žádosti uvedete, Vám přijde potvrzení o úspěšném 
zápisu, registrační číslo a link pro stažení Vaší „Žádosti o přijetí“. 
 
Následně „Žádost o přijetí“ vytiskněte a případně doplňte údaje, které se týkají 
adresy ke korespondenci a MŠ, kterou dítě navštěvovalo. 
 
„Žádost o přijetí“ podepište a předejte škole jedním ze způsobů uvedených 
v bodě 4. 
 
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na mobil 720 031 448. 
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Pokud z jakéhokoliv důvodu nemáte možnost provést on – line zápis či dokument 
vytisknout, je možné si vyzvednout tištěný formulář v prostoru mezi prosklenými dveřmi u 
hlavního vchodu do budovy školy v pracovních dnech mezi 7,00 – 16,30 hodin.  
4. Způsob podání – doručení tištěné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
a) Poštou 

  
Na adresu Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
Svídnická 1a/599 
181 00 Praha 8 
 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
 
zasílejte na reditelka@mazurska.cz 
 
Pozor! Nestačí poslat prostý e-mail, uznávaný elektronický podpis je 
povinnost. 
 

c) do datové schránky 
 
ID datové schránky školy: e2mxdbs 
 

d) vhozením do schránky + důležité upozornění 
 
V termínu zápisu bude u hlavního vchodu do budovy školy v prostoru mezi 
prosklenými dveřními částmi umístěna schránka. Do té vložte obálku 
s přihláškou a případnými dalšími dokumenty (odklad školní docházky, 
předčasný nástup atd.). Obálku označte slovem ZÁPIS. 

 
e) Ve zcela výjimečných případech je možnost osobního podání přihlášky v 

termínu 12. 4. 2021 od 12,00 hodin do 16,30 hodin. Osobní podání je možné 
pouze na základě dohodnutého termínu a pod podmínkou, že zákonný 
zástupce je zcela zdráv a v případě, že je osobní setkání nutné, např. cizinci. 
 
V tom případě je nutné se telefonicky předem objednat na telefonním čísle 
601 566 744 nebo e-mailem na adresu zastupkyne@mazurska.cz  

 
5. Vyřízení žádosti a potřebné doklady 

 
Pro vyřízení Vaší žádosti potřebujeme u občanů České republiky pouze Žádost o 
přijetí k základnímu vzdělávání. 
 

a) U dětí - občanů ČR nejsou potřebné žádné další doklady. Rodný list dítěte 
a doklad o trvalém pobytu, to je  OP matky nebo otce, budou ověřovány 
v termínu, kdy se uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 
(předpokládáme červen, popř. konec srpna). 

 
b) U cizinců – pas, kartička pojištěnce (kopie). 

 
6. Žádost o odklad školní docházky (OŠD) 

 
a) Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, je nutné vyplnit 

formulář „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a také formulář „Žádost 
o odklad povinné školní docházky“. Formulář najdete na 
www.mazurska.cz v kolonce „Zápis do 1. třídy“  v sekci „Formuláře“. 
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b) Vyplněný formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ zašlete škole 

jedním ze způsobů uvedeným v bodě 3), nejlépe společně s tištěnou „Žádostí 
o přijetí k základnímu vzdělávání“. 

 
c) Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to 

příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z 
pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického 
centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení 
odborného lékaře (ošetřující dětský lékař apod.) nebo klinického 
psychologa. 

 
d) „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je třeba podat v termínu do 30. 

4. 2021. 
 

7. Žádost o předčasný nástup 
 

a) Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2021 
nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená 
potvrzení: 

 
b) Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je 

doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z 
pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického 
centra).  

 
c) Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je 

doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
 

d) Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy je nutné vyplnit 
formulář „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a také formulář „Žádost 
o předčasný nástup dítěte k povinné školní docházce“. Formulář najdete 
na www.mazurska.cz v kolonce „Zápis do 1. třídy“  v sekci „Formuláře“. 
 

e) Vyplněný a potvrzený formulář „Žádost o předčasný nástup dítěte k povinné 
školní docházce“ zašlete škole jedním ze způsobů uvedeným v bodě 4), 
nejlépe společně s tištěnou „Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání“. 

 
8. Kritéria pro přijetí 

 
Podmínky (kritéria) přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy 
Mazurská, Svídnická 1a/599, Praha 8 - Troja pro školní rok 2021 – 2022 vydané 
ředitelkou školy 28. 1. 2021 jsou umístěny na webu školy v sekci „Zápis do 1. třídy“. 

 
9. Oznámení rozhodnutí o přijetí x nepřijetí 

 
a) Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy vydá ředitelka 

školy v termínu do 15. 5. 2021. Zveřejněno bude na veřejně přístupném místě 
ve škole (prosklené dveře u vchodu) a na webu školy.  

 
b) Seznam přijatých x nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními 

čísly, které Vám po vyplnění on-line zápisu bude zasláno do e-mailu. 
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c) Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné 
rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. 

d) Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj 
zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá. 

 
e) Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy  

zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou nebo datovou schránkou, 
popř. výjimečně předáno osobně na základě předem dohodnutých podmínek.  

 
 

10. Další důležité informace 
 

a) Všechny žádosti podepsané pouze jedním rodičem vyřizujeme 
s předpokladem, že žádost podepsal zákonný zástupce ve shodě s druhým 
zákonným zástupcem dítěte.  

b) Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti (existuje úprava styku dítěte 
s jeho rodiči od soudu) a dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu 
naší školy, potřebujeme na žádosti podpis obou rodičů. 

c) Prosíme rodiče, aby nám dali také informaci, pokud se ucházejí o místo v jiné 
škole a následně do naší školy nenastoupí. 

d) Předpokládáme otevření 3 tříd s 20 – 25 žáky. 

e) S rodiči přijatých žáků naplánujeme setkání po ukončení mimořádných 
opatření. O konkrétním termínu vás budeme informovat na webu školy. 

f) Na tomto setkání Vám představíme třídní učitelky, blíže Vás seznámíme 
s chodem školy, podáme informace k pomůckám a k zahájení školního 
roku. 

g) Na tomto setkání budeme také ověřovat správnost Vámi poskytnutých 
údajů z RL dítěte a OP zákonného zástupce, který podepsal žádost. 

11. Proč si vybrat právě naši školu? 
 
Tak to už záleží jen na Vás. Na tom, co o nás víte, na tom, jakou s námi máte 
zkušenost, na tom, jakou zkušenost s naší školou mají Vaši známí. A hlavně na tom, 
co od školy očekáváte. To, co Vám nabízíme, najdete v rubrice „O škole“, odkaz „O 
škole“. 

Vážení rodiče, pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, neváhejte nás kontaktovat. 

 
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi po ukončení stávajících „Opatření“. 

 

Za vedení školy Milada Bulirschová 

 

 

 


