
Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola Husinec, Kostnická 227, Husinec 384 21 
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_________________________________________________________________________ 

 

Změna termínu a organizace zápisu k povinné školní docházce 

pro školní rok 2021/2022 
 

Na základě doporučení MŠMT ze dne 5.3.2021 vydávám tato pravidla pro pořádání zápisu k 

povinné školní docházce do Základní školy M.J.Husa a Mateřské školy Husinec: 

 

Termín zápisu: 
 

pondělí 26.dubna 2021, 9.00 – 11.00 hodin v ředitelně ZŠ M.J.Husa a MŠ Husinec 

 

Organizace zápisu: 
-Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem 

k mimořádným opatřením bude upuštěno od některých tradičních postupů – proběhne pouze 

formální (administrativní) část zápisu bez přítomnosti dítěte 

-Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do 1. třídy (pod přiděleným registračním číslem) bude 

vyvěšeno na webových stránkách školy/města  

-Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky / nepřijetí k základnímu vzdělávání Vám 

bude předáno doporučeným dopisem 

 

Předání podkladů k zápisu: 

 

VEŠKERÉ PODKLADY A POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU VÁM BUDOU 

ZASLÁNY V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ POŠTOU.  

-formulář Žádosti o přijetí je též k dispozici na webových stránkách školy 

 

-předejte prosím Žádost o přijetí + další podklady, které jste poštou obdrželi, některým z 

následujících způsobů: 

a) Osobně 

- od pondělí 29.3.2021 do pátku 23.4.2021 v zalepené obálce na Matrice Městského úřadu 

Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec 

-v termín zápisu, a to v pondělí 26.4.2021 od 9.00h do 11.00 hodin v ředitelně ZŠ Husinec 

b) Datovou schránkou - ZŠ Husinec - yp6mc5f 

c) E-mailem s elektronickým podpisem -reditel@zshusinec.cz         

d) Poštou na adresu ZŠ M.J.Husa a MŠ Husinec, Kostnická 227, 384 21 Husinec 

 

V případě, že jako zákonný zástupce podáváte žádost o Odklad povinné školní 

docházky, nezapomeňte doložit:  

a) kladné doporučení školského poradenského zařízení  

b) doporučující stanovisko odborného lékaře  

 

V případě dotazů kontaktujte prosím školu – tel. 724 113 582 - Bc. V.Pěstová, nebo 

reditel@zshusinec.cz – Mgr. E. Zemanová 

 

V Husinci, dne 22.3.2021                                                       Mgr. Eva Zemanová, v.r. 

                                                                                                    Ředitelka školy 
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