Zápis žáků do 1. ročníku
Jak postupovat při zápisu:
1. Přihlásíte se do rezervačního systému (odkaz je umístěn na webových stránkách školy).
2. Do formuláře vyplníte základní údaje o prvňáčkovi, své jméno a kontakt na sebe. V případě zápisu
dvojčat vyplňte údaje zvlášť u každého ze sourozenců.
3. Zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů, potvrdíte a přejdete na výběr termínu,
zvolíte některý z nabízených časů a žádost odešlete.
4. Potvrzení o přijetí předběžné žádosti Vám škola zašle na e-mail, který uvedete ve formuláři. V
této zprávě bude odkaz ke stažení předvyplněného dotazníku (Přihláška k zápisu - formát PDF),
do kterého přímo v počítači doplníte chybějící údaje a pak si jej vytisknete a podepíšete. Dále
tam bude možnost stažení a tisku Žádosti o odklad (pokud jste v Přihlášce k zápisu zaškrtli, že
budete žádat o odklad).
5. Z webových stránek školy si stáhnete ještě Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si
vytisknete, vyplníte a podepíšete.

6. V případě, že nemáte možnost vyplněné dokumenty vytisknout, můžete je poslat mailem na
adresu kancelar@zs-lomapribor.cz. My je vytiskneme a v den zápisu je pak ve škole podepíšete.
7. V úterý 5. 4. 2022 přijdete ve Vámi vybraný čas do školy, kde nám předáte potřebné dokumenty
a absolvujete s dítětem zápis. Jednotlivá stanoviště zápisu budou zaměřena na různé dovednosti
– matematická představivost, logopedie a rozvoj slovní zásoby, sluchové vnímání, zrakové
vnímání a grafomotorika (uvolňovací cviky, nebude zde kresba postavy).
Vše byste měli zvládnout asi za 20 – 30 minut.

8. U zápisu budeme od Vás potřebovat předložit Váš občanský průkaz a rodný list Vašeho
dítěte.
9. Pro zápis dítěte, které mělo v předchozím roce odklad školní docházky, je potřeba ještě
přiložit kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky (toto je povinné pouze pro děti, které
v roce 2021 byly u zápisu na jiné škole).
10. Chcete zapsat dítě do 1. ročníku ZŠ. Škole předáte:
 žádost o přijetí (odkaz ke stažení žádosti naleznete na webových stránkách školy)
 vyplněný dotazník
11. Chcete pro dítě odklad školní docházky. Mohou přitom nastat 2 situace:
a) V době zápisu už máte obě potřebná doporučení pro odklad (doporučení PPP nebo
SPC a doporučení lékaře). V tom případě předáte škole následující dokumenty:
o žádost o odklad
o vyplněný dotazník
o doporučení PPP nebo SPC
o doporučení lékaře

b) Chcete pro dítě odklad, ale doporučení ještě nemáte, v tom případě předáte škole:
o žádost o odklad
o vyplněný dotazník
Chybějící doporučení dodáte do školy co nejdříve – nejpozději do konce května
(teprve pak bude dítěti udělen odklad školní docházky)
12. Započne správní řízení.
13. Škola zveřejní na svých webových stránkách výsledky zápisu. Děti zde budou anonymně pouze
pod jejich registračním číslem (z aplikace ZápisyOnline). Rozhodnutí nabývá právní moci po 15
kalendářních dnech.
14. Rozhodnutí o přijetí se v písemné podobě zakládá do spisu žáka ve škole. Rozhodnutí o přijetí
dítěte se rodičům nezasílá.
15. V případě odkladu školní docházky si papírovou podobu rozhodnutí zákonný zástupce vyzvedne
osobně ve škole po výzvě ze strany školy.

Děkujeme všem za zájem o naši školu a těšíme se na Vás!
Ředitelství školy.

