
Zápis do 1. tříd 

Přijímání žáků 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 se koná 23.1.2015 od 14.00 – 17.00 
hodin pro děti narozené od 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009. 

  

 Každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný 
zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy 
5www.zsnalukach.cz). Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 
dnů. 

 O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí 
nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do 
naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit 
osobně, písemně, e-mailem (strilek@zsnalukach.cz). 

 Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s 
doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou 
dobu na odvolání (15 dnů od doručení). 

 Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, již 
k zápisu nemusí, ale zákonný zástupce dítěte se musí k zápisu dostavit 
osobně a oznámit, zda ve školním roce 2015/16 jeho dítě nastoupí.  Své 
dítě může zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, 
dítě nemůže být přijato pro školní rok 2015/2016. 

 Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní 
docházky, musí škole doručit do 31. 5. 2015 doporučení pedagogicko-
psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2009 do 30. 6. 
2010), musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny (narození 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008) a doporučení 
z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2009 
– 30. 6. 2009). 

 Rozdělení žáků do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu. 

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2009. K zápisu je nutné 
se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Rodiče u zápisu 
předloží rodný list dítěte, doklad o bydlišti (OP) a očkovací průkaz. 

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout v době výuky, můžete si domluvit 
termín na telefonním čísle 461722193  
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