
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

ve školním roce 2023/24 můžeme otevřít  pouze dvě první třídy. Obávám se, že letos nebudeme 

moci vyhovět nespádovým dětem. 

Přednostně budou přijaty spádové děti, pokud zbydou nějaká volná místa, budou přijaty nespádové 

děti, které mají na naší škole sourozence.  

Pokud chcete přesto zapsat své dítě na naši školu, ale nemáte trvalé bydliště v našem spádovém 

obvodu, zaregistrujte se, prosím, dle pokynů zřizovatele k zápisu i na školu, kam podle spádového 

obvodu patříte a informujte je, že upřednostňujete přijetí na naši školu. Budete tak mít jistotu 

v případě, že Vaše dítě nebude moci být přijato na naši školu, že ho spádová škole vezme. 

Vlastní zápis s účastí dětí ve škole proběhne 

v pátek  14. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin. 

Od 9. 1. 2023 již můžete podávat elektronickou přihlášku svého dítěte. Na webových stránkách 

školy klikněte na banner aplikace v levém sloupci pod rubrikami s nápisem On-line zápis do školy – 

Zapsat dítě on-line. 

Otevře se Vám Přihláška k zápisu – zde vyplníte údaje o dítěti, o trvalém bydlišti, ostatní a o 

zákonném zástupci (hlavně e-mail a telefon), dále zatrhnete Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Pokud chcete přihlašovat další dítě (dvojčata, trojčata), přejdete na 2., případně 3. dítě. Pak dole 

kliknete na Potvrdit a přejít na výběr termínu. 

Otevře se vám rezervační systém, kde vyberete místnost a zvolíte čas – kliknete na přihlásit. 

Posledním krokem je dokončit registraci (dole). 

Na uvedený e-mail přijde potvrzení přijetí přihlášky, registrační číslo Vašeho dítěte, pod kterým bude 

u zápisu vedeno (důležité, proto ho uchovejte)  a přihláška Vašeho dítěte ke stažení. Tu si, prosím, 

stáhněte, doplňte chybějící údaje, vytiskněte, podepište a přineste s sebou k zápisu (spolu s rodným 

listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce). 

Cizinci s sebou přinesou rodný list dítěte, případně pas, vízum, povolení k pobytu dítěte nebo doklad 

o trvalém bydlišti v ČR. 

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, svůj záměr škole 

oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska praktického lékaře a z odborného vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně (vyplněním na přihlášce). 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v naší škole. 

Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, 

ředitelka školy 
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