
Ředitelé základních škol v Pardubicích vyhlašují 

ZÁPIS 
do 1. ročníku základních škol  

distančním způsobem bez přítomnosti dětí 
pro školní rok 2021-2022 

 

I. fáze: VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU 
1. dubna – 23. dubna 2021 

na webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu 
 

Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: 
Magistrát města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1 nebo základní školy 

 

II. fáze: SBĚR ŽÁDOSTÍ – ZÁPIS 
19. dubna – 23. dubna 2021 

dle informací v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu a na webových stránkách škol 
 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 
2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.   
K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky. 
 
Písemnou žádost o přijetí dítěte je nutné dodat s dalšími povinnými přílohami (kopie rodného listu 
dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od TP zákonných zástupců, o užívacím právu 
zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte).   
 
Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně 
pedagogickým centrem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, podává zákonný zástupce ve 
II. fázi: v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.   
 
Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí aplikace 
https://zapisyzs.pardubice.eu.  
V termínu od 19. do 23. 4. 2021 je nutné písemnou žádost s povinnými přílohami podat do vybrané 
základní školy. 
 
Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu)  

v příslušném školském obvodu spádové školy nebo v obci s dohodou o společném školském obvodu 

spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice. Zákonní zástupci si mohou zvolit pro dítě 

také jinou základní školu než spádovou. Všechny informace včetně podrobných kritérií jsou zveřejněny 

na: http://zapisyzs.pardubice.eu a na webových stránkách škol. 
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