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Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

   chtěli bychom Vás informovat, že i v letošním roce bude součástí zápisu dětí k základnímu 

vzdělávání (na všech vsetínských školách) elektronická registrace prostřednictvím webové 

aplikace. Najdete ji na adrese www.zapis-zs-vsetin.cz. Podrobné pokyny, jak postupovat při 

registraci, jsou součástí aplikace. V případě nejasností, volejte na tel. 575 733 020 nebo 

604 277 727. 

 

   Tato aplikace bude aktivní pro registraci dětí a zákonných zástupců od pondělí 4. 3. 2019 

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

Poslední možností pak bude případná registrace s „dopomocí školy“ v den zápisu přímo ve 

škole. 

 

   Další postup je stejný, jako v předchozích letech. 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. Samotný 

zápis bude probíhat v časových intervalech po 15 minutách (čas zápisu si zvolíte – z aktuálně 

dostupných časů - sami v rámci elektronické registrace). Zápis bude probíhat na 3 

pracovištích v I. NP hlavní budovy (uč. č. 50, 51 a 54). 

 

   K zápisu si přineste Žádost o přijetí vytištěnou z elektronické aplikace. Ve škole vyplníte 

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

můžete stáhnout v „Dokumentech ke stažení“ na webu www.zs-travniky.cz a vyplnit předem). 

Podepsanou žádost, dotazník, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti předložíte pí učitelce 

(ta 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 pohovoru (v rozsahu do 15 minut) mezi 

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

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

 

   Pokud budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, opět platí, že se 

zaregistrujete prostřednictvím výše uvedené webové aplikace, a v ní vyplníte žádost o OPŠD. 

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

doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického 

centra (doporučujeme se objednat v dostatečném časovém předstihu) a doporučující zprávu 

od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ostatní pokyny jsou stejné jako pro rodiče, 

kteří budou podávat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

 

 

Ve Vsetíně, 1. 3. 2019 

        Mgr. Libor Slováček, MBA 

                               ředitel školy 
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