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Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 

 

Základní informace o zápisu 

 

Ze školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) vybíráme jen to nejdůležitější: 

 

§36 - Plnění povinnosti školní docházky 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 

1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

(Pozn.: Dny zápisu stanoví ředitel školy - viz dále) 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 

v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském 

rejstříku. 

 

§37 - Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-

li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel 

školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením příslušného  školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

§46 - Organizace základního vzdělávání 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to 

v souladu s §36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. 

 

§165 

Ředitel rozhoduje v oblasti státní správy o přijetí k základnímu vzdělávání, zápis tedy probíhá 

jako správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění). 

  

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě,  

příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat. 

  

Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak se od Vás očekává, že: 

 Zaregistrujete své dítě prostřednictvím elektronické aplikace na adrese www.zapis-zs-

vsetin.cz vyplněním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (podrobné pokyny, jak 
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postupovat při registraci, jsou součástí aplikace, v případě nejasností volejte na tel. 

604 277 727). Tato aplikace bude pro zákonné zástupce aktivní od pondělí 4. 3. 2019 

do středy 27. 3. 2019. Tímto časem skončí možnost registrace k zápisu ze strany 

zákonných zástupců. Poslední možností je pak případně ještě registrace a vyplnění 

žádosti s „dopomocí školy“ přímo ve škole v den zápisu. 

 Přijdete (nejlépe s dítětem) k zápisu ve dnech 2. 4. nebo 3. 4. 2019 od 10.00 do 12.00, 

nebo od 14.00 do 16.00 hodin (zápis bude probíhat v časových intervalech po 15 

minutách, čas zápisu si zákonný zástupce zvolí – z aktuálně dostupných – 

v elektronické aplikaci). Zápis bude probíhat na 3 pracovištích v I. NP hlavní budovy 

(uč. č. 50, 51 a 54). 

 Přinesete Žádost o přijetí (vytištěnou z elektronické aplikace) a vyplníte Dotazník pro 

rodiče žáka 1. ročníku (tiskopis Vám poskytne paní učitelka u zápisu, nebo si jej 

můžete stáhnout v "Dokumentech ke stažení" (na webu www.zs-travniky.cz a donést 

vyplněný předem). 

 Podepsanou žádost a dotazník, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného 

zástupce dítěte předložíte paní učitelce. 

 Paní učitelka převezme a zkontroluje výše uvedené dokumenty, včetně automaticky 

vygenerovaného evidenčního čísla, pod kterým bude po skončení zápisu dítě uvedeno 

na seznamu přijatých dětí do školy. 

 Pak proběhne samotný „zápis“ – formou řízeného rozhovoru mezi paní učitelkou  

a dítětem. Nemusíte mít obavy, nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak 

nestresujte! Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí. 

Není rozhodující, zda přijdete první den zápisu hned v 10.00 hod. nebo druhý den např. 

v 15.45 hod. Čas zápisu na přijetí či nepřijetí nemá žádný vliv. 

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na úřední desce na webových stránkách a na vstupních 

dveřích do budovy školy (prostřednictvím přiřazených evidenčních čísel). Vytištěné 

rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte Vám předáme, pokud si o něj požádáte. 

 

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je potřeba: 

 Zaregistrovat své dítě prostřednictvím elektronické aplikace na adrese www.zapis-zs-

vsetin.cz vyplněním žádosti o odklad povinné školní docházky. 

 Přinést Žádost o odklad PŠD (vytištěnou z elektronické aplikace) do školy. 

 Podepsanou žádost, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce 

dítěte předložit paní učitelce. 

 Paní učitelka převezme a zkontroluje výše uvedené dokumenty. 

 K žádosti přiložit (nejlépe v době zápisu, nejpozději do 31. 5. 2019):  

o doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního 

pedagogického centra (doporučujeme se objednat v dostatečném časovém 

předstihu) 

o doporučující zprávu od odborného lékaře nebo klinického psychologa 

  

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce do ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 

 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 (viz 

                Oznámení o zápisu… - Školské obvody… - seznam ulic).  

2. Děti s trvalým pobytem v jiném školském obvodu, které mají na ZŠ Vsetín, 

                Trávníky 1217 sourozence. 
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3. Děti s trvalým pobytem v jiném školském obvodu. 

 

Pokud by nastal případ, že by nebylo možné přijmout všechny děti, které splnily stejné 

kritérium, bylo by provedeno losování. 

Počet volných míst k přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020: 

75 (max. 3 první třídy). 

 

V prvním ročníku žákům mimo jiné nabízíme: 

 Nepovinné předměty: 

o Hudební výchova (hra na flétnu, sborový zpěv) 

o Výtvarná výchova (malba, kresba, keramika) 

o Tělesná výchova (sportovní hry) 

Od školního roku 2019/2020 nově: 

o Anglický jazyk 

o Tělesná výchova (výuka tenisu, ve spolupráci s TJ MEZ) 

o Tělesná výchova (výuka gymnastiky, ve spolupráci s T. J. Sokol) 

Přihlášku do nepovinného předmětu vyplňte a odevzdejte při zápisu (i v případě, že nemáte 

zájem o žádný z výše uvedených nepovinných předmětů). 

 Sportovní aktivity: 

o Přípravka plavání 

o Lyžařský výcvikový kurz 

 

 Řadu kroužků ve školní družině: 

o Divadelní 

o Dovedné ruce 

o Angličtina 

o Hra na kytaru 

o Stolní tenis 

o „Volné“ plavání atd. 

 

Kompletní informace o škole najdete na http://www.zs-travniky.cz/cz/189-o-skole/153-

charakteristika-skoly.html#menu 

 

1. 3. 2019 

Mgr. Libor Slováček, MBA 

           ředitel školy 
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