
Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 
 Lužany 155, 507 06, Lužany u Jičína  

IČO: 709 81 868   
________________________________           ______________________________________  
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 

Termín zápisu: od 19. dubna 2021 do 30. dubna 2021 
Kritéria pro přijímání: 

- Dítě má trvalý pobyt v obci Lužany. 
- Dítě má staršího sourozence plnícího školní docházku v Základní škole a Mateřské 

škole, Lužany, okres Jičín 
- Dítě v posledním roce před nástupem k plnění povinné školní docházky 

navštěvovalo mateřskou školu v Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres 
Jičín. 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci  
proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v budově školy. 
(Motivační část zápisů, kdy budou budoucí prvňáci přítomni ve škole, bude zorganizována po 
obnovení provozu školy.) 
 
Rodiče všech dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021  
MUSÍ VŠICHNI zažádat o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a dle stanovených 
kritérií bude jejich žádosti vyhověno. 
 
Pokud chtějí zákonní zástupci pro svého syna/svoji dceru zažádat o ODKLAD ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY, zároveň s žádostí o přijetí doručí do školy vyplněnou žádost o odklad školní 
docházky, doplněnou o doporučující stanovisko PPP či SPC a ošetřujícího lékaře.  
 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (+ popř. žádost o odklad školní docházky) 
můžete v termínu 19. 4. 2021 – 30. 4. 2021 doručit do školy následujícím způsobem: 

1) datovou schránkou – identifikátor DS školy: 3djtigb 
2) poštou – doporučené psaní  

– na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín 
          Lužany 155 
          507 06 

3) osobně do schránky na plotě u školy 
 

Po obdržení žádosti bude na uvedenou e-mailovou adresu odeslána informace o přidělení 
registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení. 
Potřebné dokumenty jsou ke stažení na www.zsluzany.cz 
Doporučení pro rodiče předškoláků zde: https://zsluzany.cz/category/predskolaci/ 
 
        _____________________ 
         Mgr. Monika Otrubová 
                 ředitelka školy 
V Lužanech dne 23. 3. 2021 
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