
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 

Termín: 

Portál pro přihlášení bude zpřístupněn od 13. 4. do 29. 4. 2022 

Pro koho je zápis určen? 

- pro děti narozené v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 

- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

Jak na to?  

Navštívíte naše webové stránky www.mzszasada.cz, klikněte na odkaz: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/mzszasada/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4570 

a zobrazí se Vám formulář, ve kterém vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních 

informací. Zde vyberete, zda žádáte o přijetí k povinné školní docházce nebo o odklad 

povinné školní docházky. 

Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy. Následně si ho 

stáhněte do počítače a doplňte zbývající údaje v přihlášce. 

Po vyplnění formuláře už zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného 

zástupce dítěte. Vyplněný pdf soubor si můžete vytisknout a do naší školy ho doručit osobně 

či vložit do schránky (stříbrná schránka umístěna u zadního vstupu do školy), nebo odeslat 

poštou. Podepsat ho lze, ale i elektronicky a zaslat e-mailem. V případě, že nemáte možnost 

tisku, pošlete dovyplněný formulář na mail pveverkova@mzszasada.cz, zde ho vytiskneme, 

dohodneme s Vámi termín, kdy formulář ve škole podepíšete. 

K zápisu budeme dále potřebovat kopii rodného listu. V případě, že budete žádost posílat 

elektronicky, kopii rodného listu přiložte. V případě, že půjdete do školy formulář podepsat či 

odevzdat osobně, vezměte kopii rodného listu s sebou. 

Zákonní zástupci dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2021/2022 povolen, vyplní zápis 

opět i v tomto školním roce. 

Odklad plnění povinné školní docházky…… 

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí zápisu 

v řádném termínu zúčastnit a vyplnit elektronickou žádost - viz. výše uvedené informace. 

vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a doloží následující dokumenty: 

- doporučení PPP nebo SPC 

- doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/mzszasada/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4570
mailto:pveverkova@mzszasada.cz


  

  

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022 

může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 

pro dítě, které dosáhne věku 6 let do 31 12. 2022 – musí mít kladné doporučení z PPP 

pro dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2022 – musí mít kladné doporučení z PPP + 

pediatra 

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout? 

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte! Proč? 

- vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti 

a dovednosti jistě ovládá 

- pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte 

v potaz, že do 1. září zbývá ještě téměř 5 měsíců 

- pokud by ho čekal po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený 

pedagogický sbor si s tím jistě bude umět poradit 

 

 

Těšíme se na nové žáčky                                                 Mgr. Václav Horáček – ředitel 

                                                                                Mgr. Petra Veverková – zástupkyně ředitele 

                                                                                       

 


