
Zápis do 1. tříd pro školní rok 

2023/2024 
 

1. Termín zápisu 

 

středa 19. – čtvrtek 20. 4. 2023 

od 14:00 – 17:00 
 

Od 11. 4. 2023 bude spuštěn v aplikaci online Zápis registrační a rezervační systém, 

ve kterém si rodiče zarezervují den a čas pro individuální setkání – motivační část. 

 

Odkaz na elektronický zápis:  

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 

 

2. Dokumenty k zápisu 

a) Žádost o zápis 

• Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky    

• Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte 

• Občanský průkaz zákonného zástupce 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat. 

 

b) Žádost o odklad 

• Žádost o ODKLAD plnění povinné školní docházky   

• Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte 

• Občanský průkaz zákonného zástupce 

• Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa 

•  

Oba doklady musí být předloženy do 31. května, poté již musí být dítě přijato. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat. 

 

3. Podání podkladů – lze uskutečnit jedním z těchto způsobů 

• elektronický zápis 

• osobním vhozením do poštovní schránky školy (hlavní vchod – dveřní 

schránka) 

• zasláním naskenované žádosti (na email: puravcova.jitka@1zslovosice.cz) 

• datovou schránkou: cra27xh 

• Českou poštou na adresu školy   ZŠ Sady pionýrů 355/2 

          410 02 Lovosice  

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/1zslovosice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4390
mailto:puravcova.jitka@1zslovosice.cz


4. Věk dětí k zápisu 
• dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

• děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

• Děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 6. 2018, pokud splní zákonem stanovená 

kritéria (2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného 

(dětského) lékaře dítěte) 

5. Výsledky zápisu 
• O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z 

rozhodnutí ředitele školy. 

• Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na vývěsce 

školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v 

elektronické přihlášce nebo při zápisu přímo ve škole. 

• V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. 

• Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí 

dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení. 

 

Máte zájem se přijít podívat do školy? Máte dotaz k zápisu? Zavolejte nebo nám 

napište na emailovou adresu: 

Tel. 606 949 024     puravcova.jitka@1zslovosice.cz 


