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INFORMACE K PŘIJETÍ  
do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 

 
1. Zaslání žádosti a dokumentace od 1.4.2021 do 7.4.2021 

Zákonný zástupce žáka zasílá k přijetí: 
• žádost o přijetí 
• kopii rodného listu (sken nebo prostá kopie v papírové podobě) 
• zápisní list 
• v případě odkladu z loňského roku také rozhodnutí o odkladu 

 
Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby: 
• do datové schránky školy: csdrcdw 
• emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: office@montessori-zlin.cz 
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 
• osobně - vhozením do schránky školy na recepci (vchod ze spodní strany budovy), vstup 

do budovy je umožněn v čase 8 - 16:30 hodin 
Pokud bude podána žádost emailem bez elektronického podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit 
nebo doložit u osobního setkání, jinak se k žádosti nepřihlíží. 
V případě, že jste v karanténě nebo v izolaci, je možnost domluvit se na individuálním termínu, 
který se musí uskutečnit do 30.4.2021. 
 

2. Osobní setkání pedagoga s dítětem 
Podle počtu uchazečů uspořádáme zápis buď individuálně za osobní přítomnosti dítěte ve škole 
s pedagožkou, nebo online setkáním. Ohledně termínu osobního setkání Vás budeme 
kontaktovat po přijetí Vaší žádosti o přijetí. 

 
Pro školní rok 2021/2022 bude přijato do 1. ročníku základní školy 5 žáků. Konečné rozhodnutí o přijetí 
či nepřijetí žáka do ZŠ náleží ředitelce školy. 
 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, použijte formulář Žádost o odklad povinné 
školní docházky. K žádosti o odklad je nutno přiložit doporučení školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podání žádosti o odklad se doručuje stejným způsobem 
jako je výše uvedeno (u žádosti o přijetí). 
 

 

Ve Zlíně dne 18.3.2021   
  
 Mgr. Zuzana Strachoňová Hönigová 
 ředitelka školy 
 
 


