
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 

1. Přijímání žáků: 
 
Zápis se koná 18. 4. od 14:00 do 17:00  hodin pro děti: 

 
a. narozené od 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017, 
b. s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, 
c. mladší 6 let, v případě, že se narodily v době do 31. 12. 2017, musí mít doporučení 

pedagogicko - psychologické poradny, v případě, že se narodily po 31. 12. 2017, musí mít 
doporučení pedagogicko- psychologické poradny a pediatra. 

 
2. Třídní vyučující: Mgr. Tereza Křiklavová 

 
3. Důležité formuláře: 

 
a. Pokud budete žádat zápis dítěte bez odkladu, pak budete potřebovat pouze: „Žádost o přijetí 

dítěte k základnímu vzdělávání“ 
b. Pokud budete žádat přijetí s ročním odkladem, pak budete potřebovat nejen „Žádost o 

přijetí“, ale zároveň ještě: „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (V případě odkladu se 
musí dítě nejdříve přijmout a pak až je umožněno požádat o odklad. V praxi se oba 
formuláře podávají najednou) 

 
4. Vyplnění a předání „Žádosti o přijetí …“ či „Žádosti o odklad …“, související úkony: 

 
Jak získat a vyplnit: 

 
a. buď standardně na papírový formulář přímo u zápisové komise (vše tam dostanete), 
b. nebo elektronicky formou stažení a zaslání – viz níže 

 
Elektronické vyřízení: 
 

a. Možnost vše vyřešit elektronicky je od 1. do 18. dubna 2023 
b. Kliknete na následující odkaz:  

 
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdolnidvoriste/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=
41111 
 

c. Zobrazí se Vám vstupní zadávací formulář (ještě to není podrobná forma formuláře), v němž 
vyplníte základní údaje. (V případě žádosti o odklad je nutné v kolonce „Ostatní“ zaškrtnout 
„Budeme pro dítě žádat odklad.“) a kliknete „odeslat“.  

d. Poté Vám na zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzovací zpráva s pokyny. V této zprávě 
naleznete dva odkazy: 
 

i.  „Stáhněte si prosím žádost o přijetí“  
ii.  „Stáhněte si prosím žádost o odklad povinné školní docházky“   

 
e. Kliknete na formulář (či oba formuláře). Nyní se již jedná o podrobnou verzi formulářů 
f. Po stažení a otevření tohoto formuláře se Vám objeví v předvyplněné podobě. Budou v něm 

pouze údaje, které jste zadávali do vstupního stručného formuláře. Všechny další aktuální 
údaje je potřeba nyní doplnit: 

 
i. Buď vše elektronicky a následně vytisknout 

ii. Nebo vytisknout s předvyplněnými údaji a následně ručně dopsat 



 
g. Pokud nebudete formulář škole předávat elektronicky s elektronickým podpisem, ale 

standardně v papírové či naskenované podobě, pak vytištěný formulář podepište.  
h. Následně je možné vše doručit do naší školy těmito způsoby: 

 
i. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

ii. e-mailem v barevné, naskenované podobě s tím, že originál předložíte při zápisu 
iii. osobně při zápisu  

 
Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme vzhledem k snazšímu zpracování 
údajů a uživatelské obslužnosti 
 

i. V obdrženém e-mailu najdete i registrační číslo (jednací), pod kterým bude dítě v průběhu 
přijímacího procesu vedeno a pod kterým bude zveřejněn výsledek tohoto řízení, a to na 
webových stránkách školy nebo písemně na úřední desce při vstupu do školy. 

j. Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá 
proti podpisu do vlastních rukou. Rodiče těchto žáků mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů 
od doručení). 
 

5. Doplňující dokumenty, které je potřeba předložit k žádosti o přijetí: 
 

a. občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště, 
b. rodný list dítěte, 
c. u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu 

 
6. Doplňující dokumenty, které je potřeba předložit navíc, pokud žádáte přijetí a následně odklad: 

 
a. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická 

poradna, Speciální pedagogické centrum) a 
b. Doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa 

 
7. Doplňující dokumenty, které je potřeba předložit, pokud žádáte přijetí dítěte se zdravotním 

znevýhodněním 
 

a. doporučení školského poradenského zařízení 
 

8. Žáci, kteří měli odklad již v minulém roce: 
 

a. Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají 
automaticky žáky školy. Jsou povinni přihlásit se znovu k zápisu a platí pro ně stejná kritéria 
jako pro ostatní. 
V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit 
osobně, písemně nebo e-mailem (zs.dolnidvoriste@seznam.cz). 
 

9. Způsob doručení doplňujících dokumentů: 
 

a. buď výše uvedenými elektronickými způsoby, 
b. nebo osobně ve dnech zápisu. 

 
 

 
 


