
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápisy do 1. tříd proběhnou v naší škole  v termínu 5. – 6. dubna 2022 (8.00 – 17.00 hod.) 

Vzhledem k současné klidnější situaci okolo pandemie budou zápisy probíhat tradiční 
formou. Budeme se moci přiblížit klasické podobě a přivítat Vás i s dětmi na půdě naší školy. 
V případě nemoci nebo jiných okolností, kdy nebudete moci přijít k nám, budou muset 
probíhat bez osobní účasti (jen vzdáleně – elektronicky). Bližší informace naleznete na 
stránkách školy. 
 

V případě elektronického řešení lze zápis realizovat již od 1. 4. 2022, viz postup níže.  

 

Pro které děti je zápis určen? 
 
Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, které měly 
v loňském roce odloženou školní docházku. 
 

Jak můžete postupovat?  

Vyplňte povinné dokumenty  

Dokumenty najdete na internetových stránkách školy (Menu – úřední deska – informace 
k zápisu). 
Dokumenty dostanete přímo i ve škole u zápisu.  
 
Povinné dokumenty jsou: 
 
- Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 
- Žádost o odklad povinné školní docházky (pouze v případě, že žádáte o odklad) 
- Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v základní škole (pouze pokud žádáte o přípravnou 
třídu) 
 
K vyplněným dokumentům je potřeba přiložit: 
 
- kopii rodného listu dítěte (pro elektronickou formu, u osobní účasti stačí ukázat rodný list 
  dítěte k ověření totožnosti) 
- kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro elektronickou formu, u osobní účasti 
  stačí ukázat občanský průkaz k ověření totožnosti) 
- doporučení z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné  
  školní docházky (nebo i jiná doporučení poradenských zařízení, která by mohla mít vliv na 
  vzdělávání) 
- oprávnění dítě zastupovat, když dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce 
 (v případě svěření do péče – rozhodnutí soudu) 
- doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k přijetí do přípravné třídy 
 
Na závěr nabízíme několik způsobů, jak dokumenty doručit do školy: 
- poslat dokumenty do datové schránky školy (swcray4) 

- poslat mailem s elektronickým podpisem (j.petrova@ulesakarvina.cz) 

- osobně přednostně ve dnech 5. a 6. dubna od 8:00 do 17:00 nebo v případě 

  nemoci nebo jiných překážek osobní účasti, kdykoliv v průběhu dubna. 

 
Pokud zvolíte zaslání dokumentů bez elektronického podpisu, je potřebné do 5 dnů tyto 
dokumenty zákonným zástupcem podepsat (vše bude telefonicky domluveno). 



K osobnímu jednání ohledně zápisů se můžete předem telefonicky nebo mailem domluvit na 
konkrétní hodinu s paní ředitelkou. Moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci. 

Doplňující informace 

Telefonní číslo pro objednání termínu nebo konzultace: 596 311 487, 739 669 921 

Email pro objednání termínu nebo konzultace: j.petrova@ulesakarvina.cz 

Informace k odkladu povinné školní docházky a jejího následného plnění: 

 

Zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, musí 

přiložit k formulářům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) 

lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům a mimořádným 

opatřením v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve 

kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte. Odklad 

povinné školní docházky si dítě může plnit ve školce nebo v přípravné třídě. I v roce 

2022/2023 plánujeme při odpovídajícím počtu přihlášených dětí přípravnou třídu otevřít. 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát školy (sekretariát školy: 59 631 

1487, 739 669 921). 

Postup při žádosti o předčasné přijetí žáka ke školní docházce 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 

2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2023, 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 2016 je doporučující vyjádření 

školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 

2017, pak je nutné dodat navíc i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný 

zástupce doloží k žádosti. 

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME! 

 

 
V Karviné 21.3.2022     Mgr. Jana Petrová, ředitelka školy 
 

 
 

 

 

 

 


