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ZVEME VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE NA 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY 

 

Zápis proběhne 5. 4. 2022 v době od 16.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně na adrese 

U Floriánka 57 (novostavba ve dvorním traktu). Zápis proběhne v uvedeném čase pro 

všechny zájemce současně, děti budou rozděleny do menších skupinek a s každou skupinkou 

budou pracovat dvě paní učitelky. Součástí zápisu bude i formální předání žádosti a doložení 

potřebných dokladů. Pokud se zákonní zástupci nemohou ze závažných důvodů dostavit 

k zápisu ve vyhlášeném termínu, kontaktujte prosím bezodkladně ředitele školy (kontakty viz 

níže), nejpozději však do dne zápisu, abychom mohli situaci řešit individuálně. 

 

Komu je zápis určen? 

Na základě školského zákona jsou povinni dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy 

všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy (území obce Vranovice), 

které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let, a dále děti, kterým byl předchozí rok povolen 

odklad povinné školní docházky.  

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 a 6 nového zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace, není tento termín zápisu určen pro cizince setrvávající na území České 

republiky! Pro potřeby zápisu cizinců k základnímu vzdělávání pro příští školní rok 

bude dle uvedeného zákona vyhlášen „zvláštní zápis“ v období od 1. 6. do 15. 7. 2022. 
 

Co je k zápisu potřeba? 

Zákonný zástupce přinese s sebou vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

(k dispozici na webových stránkách školy v menu „Info a dokumenty“, odkaz „Formuláře“, 

sloupec „Základní škola“ zde), vyplněný Zápisní list při přijetí k základnímu vzdělávání 

(k dispozici na webových stránkách školy na stejném místě jako předchozí zde) a dále platný 

průkaz totožnosti a rodný list dítěte (kvůli ověření potřebných údajů).  

 

Jak bude zápis probíhat? 

Zápis bude mít dvě části – formální a motivační. V rámci formální části zápisu bude na 

vyhrazeném místě budovy U Floriánka přítomen ředitel školy za účelem vyřízení všech 

legislativních náležitostí zápisu. Této části zápisu se účastní pouze zákonný zástupce dítěte, 

který zde předá svou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní list, proběhne 

ověření správnosti a úplnosti uvedených údajů a bude-li potřeba, zodpoví zde ředitel školy 

všechny případné dotazy zákonného zástupce k nástupu dítěte do 1. třídy základní školy. Tato 

formální část zápisu bude zahájena již půl hodiny před samotným zápisem, tedy od 

15.30 hodin, bude probíhat po celou dobu zápisu (zákonný zástupce si tak k vyřízení 

formálních náležitostí může odskočit v průběhu práce dětí ve skupinkách) a dále ještě i půl 

hodiny po jeho skončení, tedy do 17.30 hodin. Doba formální části zápisu se obvykle 

pohybuje mezi 3 – 5 minutami na jednoho zákonného zástupce. 

Od 16.00 hodin bude zahájena motivační část zápisu, které se účastní děti v doprovodu 

svých zákonných zástupců. Hodina zahájení je pro všechny společná, děti budou hned při 

příchodu u vchodu rozděleny do menších skupinek. Každé skupince se budou věnovat dvě 

paní učitelky z 1. stupně, které si ji (společně se zákonnými zástupci) odvedou do třídy. 

Hlavním cílem této motivační části je orientačně posoudit připravenost každého dítěte pro 

vstup do školy. Na základě zjištění pak paní učitelky zákonným zástupcům doporučí, jak 

https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2016/08/Zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf
https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2016/08/Zapisni-list-pri-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf


mohou do zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Délka této 

motivační části zápisu bude cca. 45 minut. 

 

Jaká jsou kritéria k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání? 

Na základě školského zákona přijme ředitel školy k základnímu vzdělávání přednostně ty 

žáky, pro které se školní docházka stává povinnou (viz bod Komu je zápis určen?), a kteří 

mají trvalé bydliště ve školském obvodu školy, tedy na území obce Vranovice. Žáky 

s trvalým bydlištěm mimo školský obvod školy je možné na případná volná místa přijmout 

pouze do výše stanovené kapacity. V případě těchto nespádových žáků budou přednostně 

přijímáni ti žáci, kteří absolvovali na Základní škole a Mateřské škole Vranovice své 

předškolní vzdělávání, nebo jejichž sourozenec již je žákem Základní školy a Mateřské školy 

Vranovice.  

Pro školní rok 2022/2023 škola plánuje otevřít maximálně 2 třídy 1. ročníku, každou 

maximálně o 24 žácích. Celkem tedy bude k základnímu vzdělávání přijato maximálně 

48 dětí.  

 

Co je potřeba udělat, pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad povinné 

školní docházky? 

I v případě, že zákonný zástupce zvažuje odklad povinné školní docházky, platí povinnost 

dostavit se k zápisu. Na formální část zápisu s sebou zákonný zástupce přinese vyplněnou 

Žádost o odklad povinné školní docházky (formulář je opět dostupný na našich webových 

stránkách v menu "Info a dokumenty", odkaz "Formuláře", sloupec „Základní škola“ zde). 

K žádosti je potřeba dále doložit souhlasné doporučení školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny) a souhlasné doporučení odborného lékaře (nejčastěji 

příslušný pediatr) či klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nebude mít jeden, nebo 

oba, z těchto nezbytných podkladů k žádosti o odklad povinné školní docházky v den zápisu, 

bude s ním dohodnut termín, do kterého je škole dodá, do té doby bude řízení přerušeno. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vystavit až po dodání 

kompletní dokumentace. Účast na motivační části zápisu je v tomto případě na zvážení 

zákonného zástupce. 

Pro dítě, kterému byl udělen odklad povinné školní docházky, platí dle školského zákona 

povinné předškolní vzdělávání. To může dítě dle § 34a školského zákona plnit vzděláváním 

v mateřské škole, vzděláváním v přípravné třídě základní školy, individuálním vzděláváním, 

nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky. 

 

Jakým způsobem budou vyrozuměni zákonní zástupci dětí o jejich přijetí či nepřijetí?   

V průběhu formální části zápisu bude každému dítěti přiděleno jedinečné registrační číslo, 

se kterým bude seznámen výhradně zákonný zástupce daného dítěte. Seznam všech 

registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30-ti dnů od zahájení 

přijímacího řízení (přijetí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) na úřední desce školy 

a školních webových stránkách. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání bude jeho zákonnému zástupci vystaveno na jeho žádost.  

Zákonný zástupce případného nepřijatého dítěte bude vyrozuměn předáním rozhodnutí 

o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

Na koho se mohu obrátit v případě otázek či potřeby doplňujících informací? 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na ředitele školy Mgr. Jiřího 

Sliackého, Ph.D., tel. 730 151 123, 519 433 110, e-mail: jiri.sliacky@skolavranovice.cz. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                    ředitel školy 

https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2019/03/Zadost-OSD_2019.pdf

