
ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Přijímání žáků 

Zápis se koná ve dnech 7. 4. od 14:00 – 17:00 a 8. 4. od 14:00 – 16:00 hodin pro děti: 

• narozené od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016, 

• s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022, 

• mladší 6 let, v případě, že se narodily v době do 31. 12. 2016, musí mít doporučení pedagogicko-

psychologické poradny, v případě, že se narodily po 31. 12. 2016, musí mít doporučení pedagogicko-

psychologické poradny a pediatra.  

Počet tříd, kapacita a třídní učitelky 

Jsme připraveni otevřít tři 1. třídy, každou v počtu 24 žáků s třídními učitelkami v 1. A – Lenkou Gazdovou, 
v 1. B – Milenou Mikešovou a v 1. C – Barborou Žahourkovou. 

K zápisu přineste: 

• občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště, 

• rodný list dítěte, 

• u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu, 

• k zařazení dítěte se zdravotním znevýhodněním předloží zákonný zástupce také doporučení 
školského poradenského zařízení. 

Organizace zápisu 

Rodiče mají možnost v době od 1. do 7. dubna 2022 vyplnit elektronicky Žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání, a to níže uvedeným způsobem: 

a. Kliknete na následující odkaz:   

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/fantovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40149 

Zobrazí se Vám formulář, v němž vyplníte potřebné údaje (v případě žádosti o odklad je nutné 
v kolonce Ostatní zaškrtnout „Budeme pro dítě žádat odklad.“) a kliknete odeslat. Poté Vám na 
zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzovací zpráva s pokyny. Po kliknutí na odkaz „Stáhněte si 
prosím přihlášku k zápisu“ nebo „Stáhněte si prosím žádost o odklad povinné školní docházky“ 
vyplníte vybraný formulář. Po vyplnění formuláře zbývá dokončení formální části, a to podpis 
zákonného zástupce dítěte. Rodič může vyplněný PDF soubor do naší školy doručit těmito způsoby: 

• do datové schránky školy: 32tmnd7 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

• e-mailem s tím, že formulář podepíšete na místě v době zápisu, tj. 7. a 8. 4. 2022,  

• doručíte osobně v den zápisu. 

Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme pro pohodlí všech. Datum a čas přijetí žádosti 
během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí. 

b. Zároveň na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte číslo jednací, pod kterým bude dítě v průběhu 
přijímacího procesu vedeno a pod kterým bude zveřejněn výsledek tohoto řízení, a to 30. dubna 2022 
na webových stránkách školy nebo písemně na úřední desce při vstupu do školy.   

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/fantovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40149
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/Handlers/PrihlaskaZS.ashx?OrganizaceID=E627&ObdobiID=E11733&PrihlaskaID=ea8c4f1d-dd6e-408e-b549-713c9774750e
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/Handlers/PrihlaskaZS.ashx?OrganizaceID=E627&ObdobiID=E11733&PrihlaskaID=ea8c4f1d-dd6e-408e-b549-713c9774750e


 
c. Rodič, který nevyužije elektronické přihlášení, může potřebné formuláře vyplnit při zápisu na 

místě. 
 

d. V případě Žádosti o odklad povinné školní docházky jsou rodiče povinni kromě vyplnění žádosti o 
odklad dodat ještě tyto dokumenty: 

• Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, 
Speciální pedagogické centrum) a 

• Doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa. 

Vše doručí výše uvedenými elektronickými způsoby nebo osobně ve dnech zápisu. 

Na webových stránkách školy: www.zsfantova.cz  v odkazu Pro rodiče – Zápis do 1. tříd jsou uloženy 
všechny informace k zápisu: 

• Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

• Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka 

• Jak můžete pomoci svým dětem 

Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. 
Jsou povinni přihlásit se znovu k zápisu a platí pro ně stejná kritéria jako pro ostatní. 

V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně 
nebo e-mailem (fantovka@centrum.cz). 

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

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí: 

1. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách v příslušném školském obvodu Základní školy 

Fantova 446. 4 body 

2. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve školském obvodu Základní školy 

Fantova 446, ale jeho sourozenec je již žákem Základní školy Fantova 446. 3 body 

3. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve školském obvodu Základní školy 

Fantova 446. 2 body 

4. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice a jeho sourozenec je již žákem Základní školy 

Fantova 446. 1 bod 

5. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice. 

U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. 
zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem. 

V případě rovnosti bodů přistoupíme k losování, kterého se zúčastní zástupce Školské rady při ZŠ Kaplice, 
Fantova 446. 

O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola, tyto informace získáte na schůzce, která proběhne v měsíci červnu, 
o jejím termínu budete včas informováni. 

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení 

http://www.zsfantova.cz/
mailto:fantovka@centrum.cz

