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Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023 

 
Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu 
zápisu žáků.  
 

Ředitel Masarykovy ZŠ Vracov, příspěvkové organizace, stanovil termín zápisu v souladu s právními 

předpisy na den 28.4.2022 od 14.00 do 17.00. 

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2015 

do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden 

rok. 

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.  
 
Odklad školní docházky: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:  
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné šk. docházce a  
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a  
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.  
 
 

Pokyny k zápisu:  
 

- V určeném termínu rodiče přinesou k zápisu Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, případně  

Žádost o odklad a Žádost o přijetí do přípravné třídy 

  

- Vyplnění proběhne on-line elektronickou registrací a následně vygenerovanou 

Žádostí o zápis zápis do 1. ročníku, příp. Žádostí o odklad, na které se dostanete 

kliknutím na odkaz zde:  ONLINE ZÁPIS 

 Žádost je potřeba po vylnění vytisknout, podepsat a v den zápisu přinést.  

 

- Zaregistrujte si termín (čas a místnost), kdy chcete k zápisu přijít. 

Registrace termínu také probíhá on-line a to po potvrzení Žádosti o zápis. 

 

http://www.mzsvracov.cz/
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/mzsvracov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40427
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O přijetí žádosti budete informováni prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, ve kterém 
obdržíte registrační číslo dítěte. Pod tímto registračním číslem bude vaše dítě vystupovat 
také při zveřejnění rozhodnutí o přijetí. 
 
V červnu se bude konat setkání se zákonnými zástupci zapsaných dětí, během něhož budete 

mít možnost seznámit se s prostředím školy, s budoucími učiteli a vzdělávacím programem 

naší školy.  

 
 

Formuláře potřebné k přijetí do 1. třídy : 

- Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku  
 
Formuláře potřebné k odkladu školní docházky: 

- Žádost o  zápis dítěte do 1. ročníku (vyplňte a zaznačte Žádost o odklad)  
- Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky  
- Dvě doporučení: 
          - Doporučení školského poradenského zařízení     
          - Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

 
Formuláře potřebné k přijetí do přípravné třídy: 

- Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku  (vyplňte, zaznačte Žádost o odklad a vyberte 
Žádost o zařazení do přípravné třídy) 

- Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky  
- Žádost o přijetí do přípravné třídy (obdržíte v MŠ nebo si můžete stáhnout z web. str. 

školy – nelze vyplnit online) 
- Dvě doporučení 

     - Doporučení školského poradenského zařízení    
     - Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 
 

Kritéria pro přijímání žáků:  
- Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy  
- Dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, který lze naplnit 

 
Pokud nemáte možnost elektronického podání žádosti, můžete si formuláře vyzvednout 
v MŠ či v sekretariátu MZŠ Vracov, v ulici Komenského 950, denně od 7.30 – 14.30. 
V případě dotazů kontaktujte vedení školy ( 518 628 186 – sekretariát školy, 775 435 969  

ředitel školy , 775 435 977 zástupce ředitele) 

 
Mgr. Bronislav Chovanec, ředitel MZŠ Vracov 

http://www.mzsvracov.cz/

