
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24 

Zápis s osobní účastí dětí a rodičů 

 

Termín a čas zápisu:  středa 12. 04. 2023,  14.00 – 18.00 hod. 

Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková 

organizace, Skřipov 120. 

K zápisu se dostaví  každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let. Pro školní rok 

2023/2024 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem 

povinné školní docházky z loňského školního roku. Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2023 pět let, 

může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte 

příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře. 

Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme 

dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s ředitelkou školy. 

Tel. č. 553 781 125,  mob. 734 153 374 

Forma zápisu: formální část (vedení + zák. zástupci vyplní tiskopisy) a motivační část (dítě 

+ paní učitelky 1. stupně) 

Dokumenty k zápisu 

K zápisu si prosím připravte: 

 vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí 

 rodný list dítěte 

 doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem ( občanský 

průkaz) 

 doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ 

U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas 

dítěte apod. 

 



Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z 

vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno 

dodat později, nejlépe do 30. 4. 2023. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte 

co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé. 

Žádost o přijetí i Žádost o odklad musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci 

žáka. Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí 

s nástupem na naší školu či s odkladem povinné školní docházky.  

Žádost o přijetí a odklad lze odevzdat: 

 osobně u zápisu 12. 04. 2023 – tento způsob preferujeme, rádi vás poznáme 

 prostřednictvím datové schránky: 3a3mhhd 

 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): 

zsskripov@volny.cz 
 doporučeně poštou: Základní škola a Mateřská škola  Skřipov, okres Opava, 

příspěvková organizace, 747 45 Skřipov 120  

 osobním předáním v sekretariátu školy 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

 Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte v zákonné lhůtě 30 dnů 

a zveřejní rozhodnutí na webových stránkách školy : zsamsskripov.cz  

 Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě přidělených 

registračních čísel. 

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na 

uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou 

zákonného zástupce. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o 

něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

  

Nahlédnout do spisu bude možné v úterý 11. 5. 2022 mezi 8:00 a 11:30 a 13:30 a 16:00 hodin. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS. 


