
                                 
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2023/2024 se bude konat 

ve středu 12. dubna a čtvrtek 13. dubna 2023 v čase od 12.30 do 17.00 hodin 

v budově I. stupně, K Hájenkám 354. 

 

Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní 

docházky z loňského roku. Taktéž dětí,  kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. 

K zápisu se mohou dostavit a na žádost zákonných zástupců mohou být přijaty i děti, které dovrší šestý 

rok věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024. V tomto případě je podmínkou k přijetí dítěte 

narozeného od září do prosince doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného 

od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

V mimořádných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá 

zástupkyni ředitele o náhradní termín. 

Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s sebou přinesou: 

 rodný list dítěte, 

 svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště (cizinci svůj cestovní pas),  

 vízum u dětí - cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny. 

Zákonní zástupci během zápisu vyplní nezbytné formuláře k přijetí dítěte (nebo k odkladu povinné školní 

docházky). Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odkladu povinné školní docházky jsou 

uloženy také na webových stránkách školy, lze je předem vyplnit a předložit u zápisu. Není však nutné.  

Jedná se o:  

 Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 

 Žádost o odkladu plnění povinné školní docházky 

 Zápisový list 

 

Důležité upozornění: 

Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad plnění povinné školní docházky, doloží u zápisu ke své 

žádosti rovněž dvě přílohy:  

 doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

 doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

 V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají 

možnost přihlásit jej do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena v případě 

minimálního počtu deseti přihlášených dětí.  

 Pro přijetí do přípravné třídy je nutné doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

 

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí 

dítěte na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově I. stupně, Slavičín, 

K Hájenkám 354.  

K zápisu do ZŠ mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 

odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové 

oblasti.  Для зарахування до ЗНЗ можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти 

перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на 

території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.  



 

 

Informace o přidělení registračního čísla a uveřejnění výsledků zápisu do první třídy 

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od 1.9. 2023 rozhodne ředitel školy ve správním řízení.  

 

Písemné rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasíláno, ale bude oznámeno 

následujícím způsobem: 

 zveřejněním seznamu přijatých dětí podle registračních čísel na přístupném místě ve škole 

(vstupní vchod budovy I. stupně školy, K Hájenkám 354, Slavičín) 

 a zveřejněním téhož seznamu na webových stránkách školy:  www.zsslavicin.cz   . 

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby.  

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven až po ukončení doby zápisu, začátkem měsíce května. 

 

 

V seznamu nemohou být uvedena konkrétní jména dětí, proto zde budou uvedeny pod přidělenými 

registračními čísly. Tato registrační čísla škola sdělí rodičům u zápisu do první třídy:   

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude v písemné podobě doručováno, 

zákonný zástupce může však požádat o vydání kopie.  

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné podobě zákonným 

zástupcům po obdržení všech potřebných dokumentů.  

 

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům po 

obdržení všech potřebných dokumentů.  

 

 

Kontakt pro případné dotazy rodičů: Mgr. Jana Pinďáková, zástupkyně ředitele,  

tel: 577 341 304,  mob: 608 732 938,  email: zastupce@zsslavicin.cz 

 

                                                                                       Mgr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy 

http://www.zsslavicin.cz/
mailto:zastupce@zsslavicin.cz

