
Jak bude zápis probíhat? 

1. část: 

od 1.4. do 14.4.2022 pošle nebo jinak doručí škole zákonný zástupce přihlášku k zápisu či žádostí  
o odklad. 
 
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky: 

 vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému; 
 občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 
 v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese. 

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky: 
 vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním 

systému; 
 občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 
 doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky; 
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.  

 
 
 

2.část dne 22.4.2022: 
 

 zákonný zástupce předá zapisující p.učitelce nebo ve škole vyzvedne (pokud ji do školy doručil v termínu 1.-14.4.) vytištěnou                                         
a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty; 

  zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka  při  rozhovoru a nad různými cvičeními sledovat citovou 
a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku 
apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 - 20 minut); zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem a poradit 
se např. o odkladu povinné školní docházky; 

  po splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet; 
  zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o 

odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na vývěsní desce hlavním 
vchodu do budovy školy. 

 
Při naplnění limitů stanovených kritérií (viz „Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky“) se případně uskuteční veřejné losování 
za účasti členů vedení školy a školské rady. 

https://www.glowackeho.eu/skola/zapis-do-1-trid/zakladni-informace


Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na první informativní třídní schůzce s rodiči budoucích prvňáčků a jejich tř.učitelkami 9.6.2022  
v  16:00h. v budově školní jídelny ve Sládkově ulici. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou. 
 
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 1. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.  
V případě dotazů  nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 412 517 063. 
 

 

          


