
Zápis žáků do prvních tříd - informace školy před zápisem žáků: 

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 ZŠ a MŠ Dr.Joklíka, příspěvkové organizace města Kyjova stanovil termín zápisu v souladu s 

právními předpisy na dny 18. a 19. dubna 2023, vždy v době od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis 

proběhne předáním žádostí na základě předchozí rezervace. (Rezervace bude možná od 

24. 3. do 14. 4. 2023 12.00 hod., podrobnosti viz dále v textu).  

K zápisu může přijít zákonný zástupce i bez dítěte. Preferujeme však, aby zákonní zástupci 

s dítětem přišli a dítě se tak mohlo seznámit s prostředím školy. Pro děti jsou přichystány i 

pamětní dárečky. Přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a nejlépe všechny již 

vyplněné dokumenty. 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se zapíší děti, které dovrší šestý rok 

věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, 

kterým byl při zápisu v roce 2022 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 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 nebo klinického psychologa.  

 

Pokyny k zápisu: 

Rodiče podávají v uvedeném termínu zápisu buď žádost o přijetí, nebo žádost o odklad 
zahájení povinné školní docházky. 

Formuláře ke všem žádostem a dalším dokumentům najdete na webových stránkách školy 

v dokumentech nebo si je můžete zobrazit po kliknutí na podtržené odkazy v tomto dokumentu.  

V případě podávání žádostí o přijetí žádám zákonné zástupce, aby vyplnili a předali spolu 

se žádostí následující dokumenty: 

- Dotazník pro rodiče žáka ZŠ 
- Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
- Souhlas poradenské služby 
- Žádost o vydaní ISIC karty (nutné pokud budete pro žáka požadovat stravování ve školní 

jídelně)  
(poplatek je možné uhradit u zápisu) 

- Žádost o přijetí žáka do školní družiny (pokud budete pro žáka požadovat pobyt ve školní 
družině)  

http://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2020/03/zadost_prijeti.pdf
http://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2020/03/zadost_odklad.pdf
http://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2021/03/dotaznik.pdf
http://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2020/03/souhlas.pdf
http://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2021/03/souhlas_spp.pdf
https://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2023/03/ISIC.pdf
https://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2023/03/ISIC.pdf
https://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2023/03/zadost_sd_2023.pdf
https://www.zsjoklik.cz/wp-content/uploads/2023/03/zadost_sd_2023.pdf


 
Abychom předešli zbytečnému čekání, žádáme vás, abyste se k zápisu registrovali 

v registračním systému. Registrace se provádí zde. Při registraci postupujte podle uvedených 

instrukcí. 

Pokud se dostavíte bez předchozí registrace, budete muset vyčkat na volnou pozici.  

Při registraci vyberte úkon dle toho, co budete žádat – žádost o přijetí do první třídy (přijetí dítěte) 

nebo žádost o odklad (odklady PŠD). Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz a nejlépe 

všechny již vyplněné dokumenty. 

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně, je možné podat žádosti i v elektronické nebo papírové 

podobě a to tak, aby byly doručeny nejpozději do 20. 4. 2023. 

 

Žádosti lze podat v elektronické formě - zašlete podepsanou oskenovanou žádost včetně 

případných příloh a dalších dokumentů prostřednictvím datové schránky (adresa školy 

xpimc2a) nebo e-mailem s elektronickým podpisem (reditel@zsjoklik.cz) 

  

Žádosti lze podat v papírové podobě zasláním doporučenou poštou na adresu školy. 

Prosím, abyste při vyplňování žádostí věnovali zvláštní pozornost správnému uvedení rodného čísla 

dítěte (v případě elektronického podání nebo zaslání poštou je nutné přiložit kopii rodného listu) a 

adresy trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce) – oba údaje budeme při zápisu 

ověřovat.    

 

Počet žáků, které je možné přijmout:  

ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě první třídy po max. 24 žácích 
 
 

Kritéria pro přijímání žáků jsou stanovena v tomto pořadí:  

1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy 

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni podle těchto kritérií: 

- jiný mimořádně závažný důvod hodný zřetele – zejména důvody zdravotní, důvody sociální či 

důvody jiné - uvedené a podrobně charakterizované zákonnými zástupci v žádosti o přijetí 

- dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, které lze přijmout. V případě překročení 

nejvyššího možného počtu přijímaných bude rozhodnuto losem.  

 

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno, ale bude 

oznámeno zveřejněním seznamu přijatých na vchodových dveřích hlavního vstupu do budovy školy a 

na webových stránkách školy www.zsjoklik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po 

dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 25. 4. 2023. V seznamu nemohou 

být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena u zápisu.   

 

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel  

https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-dr-joklika-prispevkova-organizace-mesta-kyjova
mailto:reditel@zsjoklik.cz
http://www.zsjoklik.cz/

