
Elektronický zápis
pro školní rok

2021/2022

1. až 30. dubna 2021

Základní škola Mokrá-Horákov

Informace k zápisu pravidelně aktualizujeme na webových stránkách školy.
www.zsmokra.cz

Zápis je určen pro:
děti narozené v období od 

děti s uděleným odkladem
povinné školní docházky ze
školního roku 2020/2021;
děti, které dovrší šesti let věku
po termínu 1. září 2015, pokud v
době zápisu dodá doporučení z
Pedagogicko-psychologické
poradny;
informace k elektronickému
zápisu naleznete v tomto letáků
a na webových stránkách školy.

1. září 2014 do 31. srpna 2015;

Doklady pro zápis
Pro řádný zápis je potřeba do
školy doručit následující:
a) Žádost o přijetí* 
b) Zápisový lístek*
c) Kopii rodného listu dítěte
d) Kopii kartičky zdravotní
pojišťovny dítěte
e) Kopii občanského průkazu
zákonného zástupce

*ke stažení na webu školy



Elektronický zápis k povinné školní docházce 
pro školní rok 2021/2022

Možnosti předání
dokladů pro zápis

do datové schránky základní školy
(u934xrq);
na email školy (info@zs.mokra.cz), 

prostřednictvím České pošty;
případně osobně, a to po předchozí
telefonické nebo emailové domluvě 

a to za použití uznávaného
elektronického podpisu (nelze
využít prostý email);

v čase 8.30 - 11.30 (+420 515 537
185, info@zs.mokra.cz);

Odklad povinné školní
docházky

Chcete-li žádat o odklad povinné
školní docházky, je třeba v době
zápisu podat stejnou formou
(prezenčně nebo elektronicky) spolu
s Žádosti o přijetí i písemnou
Žádost o odklad (ke stažení na
webu školy). K této žádosti je
potřeba rovněž přiložit doporučující
posouzení příslušného školského
poradenského centra (PPP, SPC) a
doporučující zprávu od pediatra,
případně odborného lékaře. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod
registračním číslem přiděleným dítěti při zápisu, a to na vývěsce školy a webových
stránkách  školy.  Předpokládaný  termín  zveřejnění  rozhodnutí  je  3. května 2021.

Případné dotazy Vám zodpoví:
Mgr. Šárka Šimková

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
simkova@zs.mokra.cz

Doplňující informace 
k zápisu

Vaše žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání bude vedena pod
registračním číslem, které Vám
bude zasláno na email uvedený v
žádosti o přijetí. 


