
PRŮBĚH ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ DOLNÍ BENEŠOV 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

 

Vedení základní školy oznamuje rodičům žáků budoucích 1. tříd, že zápis k 

povinné školní docházce proběhne bez přítomnosti dětí ve škole a to v pátek 9. 4. 

2021 v době od 15. do 18. hodin v budově ředitelství školy na Nádražní 134 

(pouze odevzdáte vyplněnou přihlášku + případně dokumenty k odkladu povinné 

školní docházky ve vestibulu školy). Žádáme rodiče, aby předem vyplnili 

elektronickou přihlášku na webových stránkách školy. Aktivní bude od 1. 4. 2021. 

Tuto přihlášku vytiskněte a vyplňte ručně chybějící údaje a podpis. Rodiče si 

poznamenají registrační číslo přihlášky nebo si opatří kopii přihlášky, pod tímto 

číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí. 

Rodiče, kteří nemají možnost přihlášku vytisknout, nahlásí tuto skutečnost škole 

telefonicky nebo E-mailem, a přihlášku vytiskneme přímo v den konání zápisu. 

! Vyzýváme rodiče, že z epidemiologických důvodů nemusí osobně přijít k zápisu 

do školy, pokud přihlášku dodají škole tímto způsobem: 

a) datovou schránkou s elektronickým podpisem 

nebo 

b) poštou (doporučeně)  

 

 

kontakt na školu: tel.: 553651186    E-mail: info@zsdolnibenesov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zsdolnibenesov.cz


FÁZE ZÁPISU 

1. FÁZE: 

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ NEBO ŽÁDOSTI O ODKLAD 

(elektronicky)- od 1. 4. 2021 

1. 4. 2021 – 30. 4.2021 

vše potřebné najdete na odkazu: 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsdolnibenesov/KWE015_Prihl

aska.aspx?ID=40484# 

pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít zápisu ve 

vestibulu školy 9. 4. 2021 

 

2. FÁZE: 

SBĚR ŽÁDOSTÍ VE ŠKOLE 

1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 

vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné žádost doručit 

následujícím způsobem: 

• poslat do datové schránky školy – 39mmkt4 (s elektronickým podpisem) 

• poslat doporučeně poštou na adresu:  

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace 

Nádražní 134 

Dolní Benešov 747 22 

 

• donést osobně 9. 4. na zápis od 15:00 – 18:00 hod. 

 

3. FÁZE 

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Zveřejnění seznamu přijatých žáků- po ukončení zápisu 

Seznam bude zveřejněn na vchodových dveřích všech 3 pracovišť školy a na 

webových stránkách školy 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsdolnibenesov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40484
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsdolnibenesov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40484

