
Zápis do 1. ročníku základní školy 

 

Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v sobotu 4. dubna 2020 v době od 8.00 do 

11.00 hodin v budově Základní školy náměstí Republiky 14. 

K zápisu zveme zákonné zástupce s dětmi: 

 narozenými v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 

 kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky 

 jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky 

U zápisu zákonný zástupce předloží: 

 vygenerovanou žádost o přijetí 

 rodný list dítěte 

 doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (např. OP zákonného zástupce, apod.) 

 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno 

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce vyplní zákonný zástupce elektronicky na 

webové stránce https://zszapis.muznojmo.cz, vytiskne a přinese s sebou k zápisu. 

V případě, že bude zákonný zástupce potřebovat pomoc při vyplnění žádosti o přijetí dítěte 

k povinné školní docházce, může využít konzultačních hodin školy, a to ve dnech: 

 18. března, 25. března a 1. dubna 2020 v době od 14.00 – 15.00 hodin v kanceláři školy 

(svoji návštěvu prosím předem telefonicky oznamte na telefonním čísle 515224767, popř. 

se objednejte na konkrétní čas). 

 

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje ředitel školy níže uvedená kritéria 

k přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky. 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění. 

Přednostně jsou přijímáni žáci: 

1. s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti – školském obvodu Základní školy, 

Znojmo, náměstí Republiky 9 

2. mimo školský obvod, kteří mají trvalé bydliště v obci Znojmo 

3. s trvalým pobytem mimo obec Znojmo 

V rámci jednotlivých kritérií budou platit následující hlediska: 

1. děti zaměstnanců školy 

2. žáci, kteří mají ve škole staršího sourozence 

3. los 

V případě, že by přijetím všech zapsaných žáků byla překročena kapacita přijímaných 

žáků (kapacita školy), rozhodne ředitel školy o přijetí uchazečů losem. 

Losování z registračních čísel uchazečů, která byla dětem přidělena při zápisu, provede ředitel 

školy za přítomnosti zákonných zástupců, člena vedení školy a člena školské rady. O průběhu 

losování bude pořízen zápis. 

 



 

Organizace a průběh zápisu 

Zákonný zástupce přijde v sobotu 4. dubna 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin k zápisu do 

budovy náměstí Republiky 14. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, 

ale škola ji považuje za žádoucí. 

Zápis se bude skládat ze dvou částí: 

1. Formální část 

Zákonný zástupce: 

 podá vytištěnou žádost k základnímu vzdělávání  

 a dále doloží požadované doklady (rodný list dítěte, doklad prokazující trvalé bydliště 

dítěte – např. OP zákonného zástupce),  

 popř. doloží rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém 

roce vydáno. 

2. Neformální část 

Se souhlasem zákonného zástupce se uskuteční rozhovor dítěte s pedagogy, v rámci kterého 

dojde k orientačnímu posouzení připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. 

V případě potřeby obdrží zákonný zástupce u zápisu informace, jak může do doby zahájení 

povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho rozvoji. 

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání na Základní škole, Znojmo, náměstí Republiky 9. Výsledky zápisu budou 

zveřejněny na webových stránkách školy. 

 


