
Informace k organizaci a průběhu 

ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

na Základní škole Aš, Kamenná 152, okres Cheb 

 
K zápisu povinné školní docházky se dostaví zákonní zástupci dětí narozenými od 1.9.2014 

do 31.8.2015 a po odkladu povinné školní docházky. 

 

Příjem žádostí:  pondělí 26. dubna 2021 a úterý 27.dubna 2021 

Kapacita tříd 1. ročníku:  52 žáků/2 třídy 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole, 

pouze formální část. 

Podání žádosti: osobně nebo elektronicky (datová schránka, e-mail s elektronickým 

podpisem) 

 

Požadované dokumenty: 

▪ všechny dokumenty naleznete na webových stránkách školy www.kamenka.cz (úřední 

deska – zápis dětí do 1. třídy) 

▪ pokud nemáte možnost tisku, můžete si potřebné dokumenty vyzvednout přímo 

v zádveří hlavního vchodu vpravo od 6.4.2021 od 6.00 hod. do 14.30 hod. 

 

Žádáte o přijetí k základnímu vzdělání - k zápisu si vezměte: 

▪ řádně vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list 

▪ kopii rodného listu 

▪ občanský průkaz zákonného zástupce 

▪ doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od bydliště zákonného zástupce 

▪ rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku 

▪ zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit 

oprávnění dítě zastupovat 

 

Žádáte o odklad povinné školní docházky - k zápisu si vezměte: 

▪ řádně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky 

▪ kopii rodného listu 

▪ občanský průkaz zákonného zástupce 

▪ doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od bydliště zákonného zástupce 

▪ originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny 

▪ doporučení dětského lékaře 

▪ zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit 

oprávnění dítě zastupovat 

 

Žádáte o přijetí i o odklad povinné školní docházky – výjimečně, čekáte-li na vyjádření 

PPP - k zápisu si vezměte: 

▪ řádně vyplněnou žádost o přijetí i o odklad povinné školní docházky 

▪ kopii rodného listu 

▪ občanský průkaz zákonného zástupce 

▪ doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od bydliště zákonného zástupce 

▪ originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny 

▪ doporučení dětského lékaře 

▪ zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit 

oprávnění dítě zastupovat 

 

 

http://www.kamenka.cz/


1. Osobní podání žádosti ve škole: 

▪ v pondělí 26.4. od 9.00 do 12.00 hod 

▪ v úterý 27.4. od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

Této možnosti využijte, pokud nemáte možnost elektronické komunikace, potřebujete 

konzultaci s učiteli, či s vedením školy, nebo pokud potřebujete pomoci s vyplňováním 

dokumentů. 

 

2. Podání žádosti datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem: 

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu zákonného 

zástupce, je nutné do 5 dnů od doručení, žádost podepsat přímo ve škole po předešlé 

telefonické domluvě. 

V okamžiku přijetí žádosti bude zákonnému zástupci sděleno telefonicky, popř. e-mailem 

registrační číslo dítěte. 

 

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem 

trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, v případě cizince 

místo pobytu žáka a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro 

výkon ústavní výchovy. 

2. V případě dostatečné kapacity mohou být přijati i nespádové děti na základě žádosti o 

přijetí mimo spádový obvod a doplňkových kritérií: 

- děti zaměstnanců školy, 

- starší sourozenci ve škole. 

3. V ostatních případech losem. 

 

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den bude žádost podána. 

 

Další informace pro zákonné zástupce 

 

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany 

zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za 

přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce 

podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. 

 

Kontakty: PPP Cheb - 733 673 511; Email: info-cheb@pppkv.cz 

      Škola – 354 544550; 354 525996; Email: reditel@zskamenna.cz 

 

 

 

 

V Aši dne 9.3.2021      Mgr. Eva Horáčková 
      ředitel základní školy Aš, 
      Kamenná 152, okres Cheb 
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