
Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace 

Informace k zápisu do 1. tříd 
 

Termín zápisu: 19.4. - 20.4. 2023   

 

Postup zápisu: 

1. Vyplnění elektronické přihlášky 

Prostřednictvím aplikace „ZápisyOnline“ evidujeme děti, které jejich zákonní zástupci chtějí zapsat 

na naší škole. Odkaz na aplikaci ZápisyOnline uveden na www.zshrabova.cz.  

2. Podání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o 

přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  

 

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:  
1. do datové schránky školy – ID:  b47tdqm 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu 

info@zshrabova.cz 
3. poštou 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné 

předem telefonicky dohodnout termín podání žádostí . Tel. 599 507 121, 773 794 597 

 Věk dítěte 
 dítě narozené v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 – řádný zápis 

 dítě po odkladu školní docházky z roku 2022 

 dítě narozené v období od 1.9.2017 do 31.12.2017 – předčasný zápis 

 dítě narozené v období od 1.1.2018 do 30.6.2018 – předčasný zápis 

K zápisu dítěte do první třídy zákonný zástupce předloží: 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (k dispozici na webu školy) 

 kopii (scan) rodného listu 

 případně zprávy dětského lékaře nebo jiného odborného poradenského pracoviště                    

(např. PPP, SPC, apod.)  

 případně rozhodnutí o předchozím odkladu povinné školní docházky 

Pro odklad povinné školní docházky předloží zákonný zástupce: 

 žádost o odklad povinné školní docházky (k dispozici na webu školy) 

 doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  

 doporučení odborného lékaře (dětský lékař) 

Doporučení musí zákonný zástupce doložit nejpozději do  31.5.2023, kdy bude ukončeno 

přerušení řízení ve věci odkladu školní docházky a následně vystaveno rozhodnutí. 

 

 

 

 

http://www.zshrabova.cz/
mailto:info@zshrabova.cz


Přijetí:  

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. 

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 

písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vedeného školou. Rozhodnutí v písemné podobě 

nebude doručováno, zákonný zástupce však  může požádat o jeho vydání na sekretariátě školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

 

Upozornění pro zákonné zástupce:  

 na základě vyplnění žádosti bude vystaveno rozhodnutí, které probíhá ve správním řízení 

 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání - bude zveřejněno pod registračním číslem dítěte 

(zák.zástupce ho obdrží po vyplnění elektronické přihlášky nebo po předání žádosti na 

sekretariátu školy) na vývěsce na škole a internetových stránkách školy www.zshrabova.cz od 

5.5. 2023 (nebude se zasílat; na vyžádání je možné ho vyzvednout na sekretariátu školy).                     

 rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, OPŠD nebo přerušení řízení – bude zasláno 

poštou nebo je možné osobní převzetí ve škole po telefonické domluvě (u p. tajemnice)                      

od 5.5. 2023  

 možnost zákonného zástupce vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (nahlížení do spisu) v rámci 

správního řízení 12.5.2023 po telefonické domluvě 

 

 

Kritéria zápisu, která budou uplatňována při rozhodování o přijetí dítěte k plnění povinné 

školní docházky při nedostatečné kapacitě školy: 

1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu 

V návaznosti na ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání budou v případě většího počtu žáků, než je škola 

schopna přijmout, přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. 

2. Odklad povinné školní docházky 

Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je 

škola schopna přijmout, budou přednostně přijímáni žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k 

zápisu v uplynulém školním roce. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium. 

3. Přítomnost sourozence ve škole 

Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty děti, které mají ve škole staršího 

sourozence. 

4. Los 

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti 

školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí. 

 

 

 

 

http://www.zshrabova.cz/

