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DÍTĚ DO ŠKOLY
Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ bude

probíhat 13. 4. 2023 od 13.00 do 18.00.
 

Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je      
 1. - 30. dubna 2023 (dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.)

Zápis k základnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění
k pobytu na území ČR dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. se bude konat
8. června 2023 od 9:00 – 12:00 v budově magistrátu Statutárního
města Jablonec nad Nisou.

Od 20. března 2023 bude možné vygenerovat žádost o přijetí dítěte k
základnímu vzdělávání.

ZÁPIS
  13. 4. 2023

 

ONLINE
GENEROVÁNÍ

ŽÁDOSTÍ 
20. 3. 2023

  ZÁPIS UA
  8. 6. 202313 - 18 HOD.



První krok bude spočívat ve vygenerování žádosti o přijetí k
základnímu vzdělávání, popř. žádosti o odkladu povinné
školní docházky, a to od pondělí 20. března 2023. Při
generování žádostí bude nezbytné znát číslo pojištěnce
(dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního
pojištění. Po jeho zadání zástupce dítěte získá jedinečný
číselný identifikátor, který je třeba si zapamatovat z důvodu
další identifikace žádosti. Po vyplnění všech povinných údajů
zákonný zástupce vyplněnou žádost vytiskne a ten, který je
uveden na žádosti, ji podepíše.

Tři základní fáze
zápisu do ZŠ

Druhý, nejdůležitější krok, bude spočívat v odevzdání
vytištěné a zákonným zástupcem podepsané žádosti do
zvolené školy, a to ve čtvrtek 13. dubna 2023 – zápis.

Třetí krok je plně v kompetenci ředitele školy, který následně
v souladu se správním řádem do 30 dnů rozhodne o přijetí či
nepřijetí žáka, nebo na základě žádosti povolí nebo zamítne
odklad povinné školní docházky. Seznamy přijatých dětí pod
registračními čísly by měly být zveřejněny nejdéle 5. května
2023.



Kritéria přijímání žáků k povinné školní
docházce pro školní rok 2023/2024

 

Ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova
24, příspěvková organizace stanovila níže uvedené podmínky,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do
1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky, které
k 31. 8. 2023 dosáhnou šesti let věku, a dětí, kterým byl v roce
2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, §
37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky
pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají
povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na
cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na
Ukrajině, popřípadě kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem
strpění pobytu na území ČR.

1.   Přednostně budou přijaté děti s trvalým pobytem ve školském
obvodu školy **.
2.   Dále budou do počtu 28 žáků na třídu přijímány děti, jejichž 
 sourozenec školu již navštěvuje.
3.      Dále budou do počtu 28 žáků na třídu přijímány ostatní děti.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny děti splňující příslušné
kritérium, budou přijaté děti určené losem.

Losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské rady.

** Škola disponuje seznamy dětí, které má ve svém školském obvodu.

V případě nesouladu s tímto seznamem bude třeba doložit potvrzení z úřadu o
trvalém bydlišti ve školském obvodu školy.

Mgr. Radka Bartošová, ředitelka školy



Věk dítěte Podmínky a postup

6 let k 31. 8.
2023

děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (opět se
musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky)

5 let k 31. 8.
2023

dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023, doloží zákonný
zástupce vyjádření školského poradenského zařízení
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024, doloží zákonný zástupce
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
(dětského) lékaře

VĚK DÍTĚTE:
 
K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI NAROZENÉ OD
1. 9. 2016 DO 31. 8. 2017.
DĚTI, KTERÝM BYL PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/2023 UDĚLEN ODKLAD ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY, PŘIJDOU K ZÁPISU TAKÉ.

vyplněnou a vytištěnou žádost o odklad školní docházky 
vyjádření pedagogicko-psychologické poradny k odkladu dítěte 
posouzení odborného (dětského) lékaře k tělesné a duševní vyspělosti dítěte 

Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní
docházky, předloží: 

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad s doporučujícími
posouzeními odevzdá zákonný zástupce
škole nejpozději do 30. 4. 2023. Začátek
povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, ve
kterém dítě dovrší osmý rok věku. 



zná své jméno, příjmení, adresu, věk 
dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů 
naslouchá pokynům dospělého 
umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek 
soustředí se na práci 
zapojí se do kolektivních her 
drží správně tužku 
vyjadřuje se srozumitelně 
určuje barvy 
určí počet předmětů do 5 
orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo)

JE NAŠE DÍTĚ ZRALÉ 
DO 1. TŘÍDY?

Možná, že někdo z rodičů ještě váhá, zda zapsat dítě
ke vzdělání nebo žádat o odklad školní docházky o
jeden rok.
Odborná pedagogicko-psychologická poradna dokáže
zralost posoudit.
Její doporučení a doporučení odborného dětského lékaře
nebo klinického psychologa je třeba k žádosti o odklad
přiložit.

Optimální připravenost:

neméně důležitá je SOCIÁLNÍ ZRALOST



CO BUDETE K ZÁPISU
POTŘEBOVAT?
vyplněnou žádost o přijetí s vlastnoručními
podpisy zákonných zástupců nebo s
osobním elektronickým podpisem, kterou
získáte při online registraci k zápisu
rodný list dítěte, případně jeho ověřenou kopii 

doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou
kopii 
občanský průkaz zákonného zástupce
cizinci předloží pas, potvrzení o občanství a povolení     
k pobytu

O rozdělení dětí do tříd rozhodne po zápisu vedení školy
Rodič může u zápisu nezávazně uvést jméno jednoho
kamaráda do třídy ke svému dítěti.
Pozdější požadované změny nebudou akceptovány.

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí
složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

Rozdělení dětí do tříd:

Termíny:

V případě nepřijetí dítěte:

Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí     
 o nepřijetí.
Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Škola zveřejní výsledky zápisu pod unikátním registračním kódem dítěte
formou seznamu přijatých či nepřijatých dětí na školní vývěsce a webu školy
nejpozději do 30 dnů od konání zápisu. 


