
            

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 
 
 

                                              V   Radimi    1. 4. 2021 

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 2021/2022  

(včetně odkladu školní docházky) 

 

Zápis probíhá v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole (mimořádné opatření MŠMT). 

 
Žádost o přijetí je možné podat v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 takto : 

1/ zaslat poštou na adresu školy: 

    Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín, Školní 9, Radim 281 03; 

2/ vhodit do schránky školy u hlavního vchodu budovy ZŠ; 

3/ zaslat datovou schránkou: n3bmg2v; 

4/ emailem s elektronickým podpisem na email: reditelka@skolaradim.cz 

 

 Žádost najdete v odkazech pod tímto informačním letákem od 26. 3. 2021, s informacemi o zápisu 

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (www.zsradimukolina.cz); 

 

 Pokud si nemůžete formuláře vytisknout, lze si je vyzvednout v budově ZŠ v pracovní dny od 1. 4. 

2021 do 30. 4. 2021 v době od 13.00 do 14.00 hodin. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

  

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, doručíte škole současně obě žádosti (o odklad i 

žádost o přijetí).  

Jestliže doručíte škole do 31. 8. 2021 všechny požadované dokumenty (stanovisko PPP a pediatra), bude 

dítěti udělen odklad školní docházky. V případě, že nebudou správnímu orgánu požadované dokumenty 

doručeny, bude dítě přijato do 1. ročníku.  

 

Pro doručení žádosti platí výše uvedená pravidla. 

 

Po 30. 4. 2021 naleznete na webových stránkách školy seznam registračních čísel přijatých uchazečů 

(registrační číslo Vám sdělí škola na Vámi uvedenou e-mailovou adresu). 

 

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy e-mailem: reditelka@skolaradim.cz popř. telefonicky 

v době od 12. 30 do 14.30 hodin na telefonním čísle 321 792 324. (další podrobnosti k zápisům na 

https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/) 

 

           Mgr. Petra Jirková 

               ředitelka školy 

 

 

 

 Školní 9                                   tel: ZŠ - 321 792 324,  MŠ - 321 793 455  

 28103 Radim u Kolína                                  e-mail:  reditelka@skolaradim.cz                    

                datová schránka: n3bmg2v 
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