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INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

pro školní rok 2022/2023 

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 

roku věku (děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016), pokud mu není povolen odklad. Pokud byl dítěti udělen 

v loňském roce odklad povinné školní docházky, je povinností dostavit se k zápisu znovu. 

„Žádosti o přijetí do ZŠ“ 

• budou k vyplnění online na internetové adrese www.skolazelesice.cz -> ZŠ -> zápis do 1. třídy -> přes odkaz 

zapisyonline, který bude přístupný od 11. 4. 2022 v podobě banneru (interaktivního obrázku) na webových 

stránkách školy. Vyplněním formuláře Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost 

vedena. Současně si vyberete čas osobní přítomnosti u zápisu ve škole. Formulář po vyplnění vytisknete a 

podáte osobně při zápisu 25. 4. 2022, nebo doručíte jedním z níže uvedených způsobů do ZŠ. 

• Pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo uděleno vízum 

k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, bude vypsán zvláštní zápis, který proběhne 1. 

června 2022. 

 

Termín zápisu: 25. 4. 2022 

náhradní termín (po telefonické domluvě) – 28. 4. 2022  

„Žádosti o přijetí do ZŠ“ lze doručit i níže uvedenými způsoby bez osobní přítomnosti dítěte u zápisu do 29. dubna 
2022: 

1. do datové schránky školy. Datová schránka: ficmcss 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!) na e-mailovou adresu 

epodatelna@skolazelesice.cz  

3. poštou, obálku označte „ZÁPIS DO ZŠ“. 

4. do poštovní schránky v zádveří školy, a to v neprůhledné obálce v pracovní dny od 7:00 do 16:00 

hodin. Obálku označte „ZÁPIS DO ZŠ“. 

Povinné doklady pro přijímací řízení do ZŠ: 

Kopie rodného listu dítěte – stačí prostá kopie 

OP zákonného zástupce 

 

Povinné doklady při žádosti o odklad školní docházky: 

Kopie rodného listu dítěte – stačí prostá kopie 

OP zákonného zástupce 

Doporučení školského poradenského zařízení  
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Vyjádření odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa 
 
Pokud nebudou mít rodiče v době zápisu vyřízeny oba doklady potřebné k žádosti o odklad, dostaví se osobně v den 
zápisu (25. dubna 2022) v rezervovaný čas do školy a bude současně zahájeno řízení o přijetí do ZŠ. 
Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ pro rok 2022/2023 – samostatná příloha 
 
Výsledky přijímacího řízení 

Každá přijatá „Žádost o přijetí do ZŠ“ je vedena pod registračním číslem, které obdržíte při zaregistrování přes odkaz 

zapisyonline. Odkaz bude umístěn v podobě banneru na webových stránkách školy. 

Před vydáním „Rozhodnutí“ má zákonný zástupce možnost od 27. 4. do 29. 4. 2022 nahlédnout a vyjádřit se 

k podkladům pro rozhodnutí. V případě zájmu si telefonicky rezervujte čas v odpoledních hodinách. 

Do 30 dnů ode dne přijímacího řízení, tj. do 25. května 2022 včetně, obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho 

dítěte do základní školy.  

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem je 9. 5. 2022 po 12. hodině.  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k povinné školní docházce, budou zveřejněna seznamem uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě na 

„Úřední desce“ u hlavního vchodu do budovy školy a na portálu školy  www.skolazelesice.cz  -> ZŠ -> zápis do 1. třídy 

a na Úvodní stránce -> úřední desce. 

Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená. V případě zájmu si rozhodnutí 

o přijetí dítěte může zákonný zástupce vyzvednout osobně od 9. 5. 2022 v odpoledních hodinách po předchozí 

telefonické domluvě. 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí k povinné školní docházce, si zákonný zástupce může vyzvednout 

osobně v základní škole 9. 5. 2022 v odpoledních hodinách na základě telefonické domluvy v konkrétní čas. Po tomto 

datu budou rozhodnutí o nepřijetí doručena zákonnému zástupci dítěte Českou poštou poštovní zásilkou do vlastních 

rukou. 

  
V Želešicích 22. 3. 2022 
 
 
 

Mgr. Jana Cacková, ředitelka 

http://www.skolazelesice.cz/
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