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Zápis do 1. ročníku Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o. se bude konat 

bez přítomnosti žáků ve škole v období od 1. 4. 2021 do 18. 4. 2021 korespondenční formou. 
 

Letos se do základních škol zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2014  

do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl odložen začátek školní docházky o jeden rok. 

Pro rodiče těchto dětí je zápis povinný. V případě nezralosti dítěte mohou rodiče 

při zápisu požádat o odklad školní docházky. 

K zápisu rodiče předloží kopii rodného list dítěte. 
 

V letošním školním roce máme v zápise novinku ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, 

kterou najdete na našich stránkách www.zsospe.cz v sekci ZÁPISY A PŘESTUPY. 

Po vyplnění bude přiděleno registrační číslo přihlášky, pod kterým budeme Vaše dítě 

evidovat. E – přihlášku lze vyplnit i z chytrého telefonu. Do zadaného emailu Vám přijde 

potvrzení registrace a přihláška s registračním číslem. Přihlášku si můžete stáhnout a vyplnit 

zbývající údaje, pak vytisknout.  

Přihlášku můžete také vyplnit v přiložených dokumentech tohoto dopisu.  

 

Žádost – přihlášku o přijetí do školy můžete doručit následujícími způsoby: 

• Do datové schránky školy: kwemq4s 

• E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email info@zsospe.cz 

• Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo do poštovní schránky školy 

• Osobním podáním ve škole 
 

Pokud budete potřebovat pomoci s vyplněním elektronické přihlášky nebo papírové 

formy přihlášky, budeme Vám osobně k dispozici 07. 04. 2021 a 14. 04. 2021 od 12:00 

do 17:00 nebo kdykoliv během stanoveného termínu zápisu po telefonické domluvě s paní 

Petrou Markovou na tel: 565 552 888. 
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Přiložené dokumenty 

• Zápisní list 

• Žádost přijetí k povinné školní docházce 

• Žádost o odklad povinné školní docházky 

 

 

V Pelhřimově dne 11. 03. 2021 

 

 

       ______________________________ 

       Mgr. Šárka Třísková, ředitelka školy 
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