
 
 

Pokyny k zápisu do 1. třídy 
 
Zápis probíhá v pavilonu školy U Domu služeb 1837/9 
1. termín - 3.4.2019 od 14:00 do 17:30 hodin 
2. termín - 10.4.2019 od 14:00 do 15:30 hodin 
 
Řádný zápis 
Zákonní zástupci předloží při zápisu rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti a           
vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na webových          
stránkách školy – záložka „Zápis do 1.třídy“). Pokud žádost nepřinesou, vyplní ji na             
místě v den zápisu. Pověřený pedagog na místě zkontroluje údaje uvedené v Žádosti           
o přijetí a vyplní společně se zákonnými zástupci Zápisní list pro školní rok             
2019/2020. Dítě obdrží registrační číslo a poté absolvuje vlastní zápis, kde budou            
sledovány znaky školní zralosti. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod přidělenými          
registračními čísly na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do obou             
budov školy nejpozději do 30 dnů od konání zápisu. 
Rozhodnutí o přijetí se nezasílají poštou, zveřejněním se považuje kladné rozhodnutí           
za doručené. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručována poštou na adresu trvalého           
bydliště zákonného zástupce. 
Pokud bude dítě na naši školu přijato a zákonní zástupci se rozhodnou pro jinou              
školu, prosíme o oznámení této skutečnosti nejpozději do 31.5.2019 zástupkyni          
ředitelky školy Mgr. Anně Kobrové na emailovou adresu: kobrova@zskdolum.cz  
 
Odklad školní docházky 
Zákonní zástupci předloží v době zápisu ke kontrole vyplněnou Žádost o odklad           
školní docházky (ke stažení na webových stránkách školy) a doloží k ní povinné            
přílohy: 

a) Doporučení pedagogicko  psychologické poradny  
b) Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

V tomto případě již zákonní zástupci nevyplňují Žádost o přijetí k základnímu          
vzdělávání. 
Pokud nebudou k Žádosti o odklad doloženy povinné přílohy, je nutné vyplnit ještě            
Žádost o přijetí a ředitelka školy rozhodne o přijetí k základnímu vzdělávání. Povinné            
přílohy k Žádosti o odklad je poté potřeba doručit škole do 30.4.2019. Pokud se tak              
nestane, řízení o odkladu ředitelka školy přeruší a stanoví lhůtu pro odstranění            
nedostatků. 
 
Cizinci a zápis k povinné školní docházce 
Zápis probíhá stejně jako řádný zápis, zákonní zástupci ale předloží navíc jeden            
z následujících dokumentů: 

● Doklad o trvalém pobytu 
● Doklad o přechodném pobytu¨ 
● Dlouhodobé vízum 
● Doklad o udělení azylu nebo doklad o tom, že azylové řízení probíhá 
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