
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS do 1. třídy pro ročníky 2014 a 2015 (dítě musí dovršit  6-ti let do 31.8. 2021) 
 
 

 

 
 

Zapsáno může být i dítě, které 6 let dosáhne po 31.8. 2021. Pokud dítě dosáhne 6 let v době  9 -12/2021, je nutné doložit k zápisu  písemnou  
žádost  zákonného  zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne 6-ti let v době 1-8/2022,  je 
nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře. 
Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z §36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zákonný zástupce k ZÁPISU dodá:  
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci 
   Dvě možnosti: elektronická přihláška  - vyplnit, odeslat, vytisknout, podepsat  
                    papírová přihláška  - vytisknout, ručně vyplnit, podepsat  

- v případě papírové přihlášky nutno dodat Generální souhlas podepsaný 
zákonným zástupcem  

- kopii rodného listu dítěte 
- kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (OP, Cestovní pas a povolení k pobytu) 
- v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu 
školní docházky   

 

Zákonný zástupce v případě ODKLADU dodá:  
- Žádost o odklad k základnímu vzdělávání vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci  
- kopii rodného listu dítěte 
- kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (OP, Cestovní pas a povolení k pobytu) 
- originál nebo ověřenou kopii doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) 
- originál nebo ověřenou kopii doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa 

Začátek povinné škol. docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší 8 let.  
Rozhodnutí o odkladu uděluje ředitelka školy do 31.5. 2021. Doporučujeme vyřizovat v MŠ a PPP (SPC) ihned! 
 

Způsob předání dokumentace potřebné k zápisu i k odkladu: 

 V obálce (nebo v euroobalu) přímo do schránky na budově školy. 

 Poštou na adresu: ZŠ Zachar Kroměříž, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 

 E-mailem (jen s uznávaným elektronickým podpisem): tajemnice@zszachar.cz  

 Osobní datovou schránkou: muymuek  

 Po tel. domluvě (573 503 250, 775 310 271) lze donést osobně do kanceláře školy nebo vyplnit přímo ve škole při 
dodržení všech hygienických opatření. 

    

Kritéria přijetí žáka do 1. ročníku - Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru. 
1. Spádová oblast - ul. 17. listopadu, ČSA, Nitranská, SNP, Albertova, Francouzská, Rumunská, Havlíčkova směrem ke škole, Purkyňova, Dvořákova, 

Tyršova, Boční, Žižkova, K. Světlé, B. Němcové, E. Krásnohorské, Velehradská směrem ke škole, Ořechová, Švestková, Sadová, Broskvová, 
Meruňková, Jabloňová, Višňová, Třešňová, Bratří Šilerů, K Terezovu, U Cihelny, K. Čapka, Fügnerova, Hanácké nám., 3. pluku, Legionářů, Gen. Píky, 
Gen. Bočka, Gen. Klapálka, Gen. Zmeka, Ostrostřelců, Vážany (Osvoboditelů, Stavbařů, Na Dílech, Požárníků, K Potoku, Zahradní, Lesní, Na Návsi, 
Polní, Pionýrů, Příčná, Luční, Hulská, Kopce, Skřivánčí, Spojovací, Zvonková), K Výstavišti  

2. Budou otevřeny 2 klasické třídy + 1 logopedická. 
3. Budou přijaty děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky a patří do spádové oblasti školy. 

 

Kritéria přijetí do školní družiny (Přihláška do ŠD ke stažení zde) 
1. Mohou být přijati pouze žáci ZŠ Zachar Kroměříž  
2. Budou přijati pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování. 
3. Budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. roč. a další podle naplnění kapacity ŠD (rozhoduje datum podání  

přihlášky). 
 

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude 
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání  

oznámeno v úterý 4.5. 2021 po dobu 15 dnů   
- zveřejněním u vchodu do školy 

- na webových stránkách školy www.zszachar.cz 
Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem (tj. sedmiciferný veřejný kód přihlášky,  

které zákonný zástupce obdrží na E-mail po odeslání elektronické přihlášky). 

 

https://zszachar.edupage.org/register/
https://www.zszachar.cz/images/files/kestazeni/zadostoprijeti.pdf
https://www.zszachar.cz/images/files/kestazeni/generalnisouhlas.pdf
https://www.zszachar.cz/images/files/kestazeni/zadostoodklad.pdf
https://www.zszachar.cz/images/files/kestazeni/prihlaskasd.pdf
http://www.zszachar.cz/

