
                                                                                  Ve Višňové: 14.3.2021

Informace o zápisu k povinné školní docházce pro
 školní rok 2021/2022

Doba zápisu je stanovena od 6  .4. do   20  .4.202  1  

Z  ápis se týká dětí, které do 31.8.2021 dovrší 6 let věku, nebo dětí, kterým byl  
povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.

 proběhne pouze formální část
 (tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole)

Vážení rodiče, 
   vzhledem k současné situaci, která souvisí s nemocí Covid-19, můžete doručit žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky následujícími 
způsoby: 

•  do datové schránky (7hgvtfp)
•  e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@zsvisnova.cz (nelze poslat prostý 

email)
•  poštou na adresu ZŠ a MŠ Višňová, Višňová 173, 464 01 Frýdlant
•  osobně v místě konání zápisu v úterý 20.4.2021 od 10.00 do 16.00 hodin (pro osobní 

podání mě kontaktujte na tel: 725 554 521 nebo na email: skola@zsvisnova.cz - domluvíme
si čas předání, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy. Požádám o 
přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. Zápis se uskuteční v budově základní školy 
(Višňová 173).

Poznámka:
• K osobnímu podání přinesete: rodný list dítěte (stačí prostá kopie bez ověření), občanský 

průkaz zákonného zástupce a již vyplněnou žádost.
•  Pokud budete žádost podávat jiným způsobem než osobně (poštou, datovou schránkou, e-

mailem s elektronickým podpisem), tak rodný list dítěte připojíte jako prostou kopii. Místo 
trvalého pobytu ověřím v evidenci obyvatel na OÚ Višňová a Černousy.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění 
dítě zastupovat.
Pokud budete podávat žádost o odklad povinné školní docházky, tak nezapomeňte doložit 
doporučení příslušného školského zařízení (PPP, SPC..) a doporučení odborného (dětského) 
lékaře nebo klinického psychologa.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky máte
umístěny také na webu školy ( zsvisnova.cz). 
Na webových stránkách školy také naleznete již vyvěšená kritéria k přijímání dětí do Základní 
školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec, p.o.

Do 26.4.2021 zákonný zástupce obdrží registrační číslo uchazeče způsobem, kterým podal 
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  Pod tímto registračním číslem bude dítě uvedeno v 
seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

V souladu s ustanovením §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný 
zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v úterý 27.4.2021 od



10.00-12.00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
mateřské školy Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace (Višňová 173, 464 01 Frýdlant). Po 
tomto termínu ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí do základní školy. 

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání:
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 5.května 2021 na webu 

školy(zsvisnova.cz) a na oficiální vývěsce školy-před budovou ZŠ. Seznam 
přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn po dobu 
15 dnů.

• Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání, za oznámená. Na žádost zákonného zástupce vydá škola stejnopis 
rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

• Ředitelka školy vydá nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti stejnopis jednoho z těchto 
rozhodnutí: rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání, rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky. 
Tato rozhodnutí budou zaslána doporučeně poštou do vlastních rukou zákonným zástupcům.

• O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce 
prostřednictvím ředitele školy. 

• Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu u hospodářky školy na adrese Višňová 
173, 464 01 Frýdlant.

   Setkání s přijatými uchazeči se uskuteční ve chvíli, kdy bude škola zase otevřena. Ukážeme dětem
školu a budoucí paní učitelku, která se na ně již moc těší.
Pokud máte ještě doplňující dotazy, tak se obracejte na ředitelku školy Mgr. Adélu Paříkovou- 
tel.725 554 521, e-mail:a.parikova@zsvisnova.cz.

                   Mgr. Adéla Paříková
                                     (ředitelka školy) 


