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POZVÁNKA K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  
 
 
Vážení rodiče, 
 
dovolujeme si Vás pozvat k zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy. 
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, 
bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i 
dospělých. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná 
opatření v době konání zápisů, bude organizace zápisu nastavena tak, aby 
umožňovala distanční průběh.  
 
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby a to od 1. do 22. dubna 2021: 
 

 do datové schránky školy, 
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 
 poštou, 
 ve výjimečných případech osobním podáním ve středu 21. dubna 2021 od 8 

do 17 hodin do budovy školy. 
 
Bližší informace o mimořádném zápisu najdete na webových stránkách 
jednotlivých škol. Na stránkách škol najdete i Žádost o přijetí k povinné školní 
docházce a Dotazník k zápisu. 
 
Základní školy v našem městě: 
 

 ZŠ I. Olbrachta Semily, p.o., Komenského nám. 150 (www.zsiosemily.cz, 
kontaktní tel.: Mgr. J. Jiránek – 777 030 572) 

 ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, p.o., Jizerská 564 (www.zsriegra.cz, kontaktní tel.: 
Mgr. K. Strnad – 737 212 722) 

http://www.zsiosemily.cz/
http://www.zsriegra.cz/
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 Waldorfská základní a střední škola Semily, p.o., Tyršova 485 
(www.waldorf-semily.cz, kontaktní tel.: Mgr. M. Šedivá – 604 232 268) 

 
Upozornění pro rodiče: 
Zastupitelstvo města schválilo dne 12. 02. 2018 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Semily  
  
■ Školský obvod ZŠ I. Olbrachta Semily, p.o.: všechny ulice v městské části 
Semily I, městská část Semily IV – Spálov, část městské části Semily III – Bítouchov 
(č.p.: 10, 28, 32, 35, 37, 39, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 132, 134, 137, 142, 143, 144, 
145, 147, 152, 153, 154, 155, 157, 177 a 190). 
■ Školský obvod ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, p.o.: všechny ulice v městské části 
Semily II – Podmoklice a zbývající část Semily III – Bítouchov. 
■ Školský obvod Waldorfské základní a střední školy Semily, p.o.: tvoří celé 
území města Semily. 
Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů nebo zákonných zástupců na volbu 
školy. O zařazení a přijetí dítěte do jiné než spádové školy rozhoduje ředitel pouze 
však v případě volné kapacity této školy. 
 
 
 K zápisu doložte následující doklady: 

 neověřenou kopii rodného listu dítěte, 
 vyplněnou přihlášku a dotazník, 
 v případě žádosti o odklad – doložit doporučujícím posouzením 

školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. 

 
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021. Dále mohou být 
zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září 2021 do konce 
června 2022. 
 
Podmínkou přijetí dětí, které dosáhnou šestého roku věku: 
od 1. 9. do 31. 12. 2021 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení – 
PPP, SPC,  
od 1. 1. do 30. 6. 2022 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře. 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Sábl,v.r. 
místostarosta města Semily 
 

http://www.waldorf-semily.cz/

