
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 

v Základní škole Sezemice, okres Pardubice 

 

Termín konání:  

 26. dubna a 27. dubna 2023 

Školský zákon: 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud 

mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 

může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-

li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 

docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která 

k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti školní docházky 

Kritéria pro přijímání žáků: 

 O přijetí rozhoduje ředitel školy v souladu se školským zákonem a podle stanovených 

kritérií. 

 Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí než bude počet 

volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2023/2024. 

 Pořadí doručení žádosti o zápis nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. 

 K zápisu je nutné znovu přihlásit i děti, kterým byl v roce 2022 udělen odklad povinné 

školní docházky. 

 

Zákonné kritérium Body Jak doložit 

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, 
popř. v obci s dohodou o společném školském 
obvodu spádové školy uzavřenou s  městem 
Sezemice. 
 

 

5 bodů 

 
 

Není třeba, ověří ZŠ. 
 

Pomocná kritéria   

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2023 
budou žáky naší ZŠ. 

 

2 body 
Doplněním do poznámky 

v přihlášce k zápisu. 

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu 
školy, popř. v obci s dohodou o společném 
školském obvodu spádové školy uzavřenou 
s městem Sezemice. 

 
1 bod 

Doložením užívacího práva 
zákonného zástupce k objektu 
skutečného bydliště dítěte. * 

 

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí 

určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou 

čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los. 



*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit 

užívací právo jedním z následujících způsobů: 

 předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba 
oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu, 

 doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese, 

 doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané 
adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, 

 doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než 
je  uvedeno výše. 

 

Průběh zápisu:  

Zákonný zástupce dítěte provede elektronickou registraci k zápisu pomocí odkazu 

Online zápis do školy nebo na stránkách školy www.zssezemice.cz (odkaz bude aktivní od 

1. dubna 2023). 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, proveďte rovněž elektronickou registraci a 

zaškrtněte v ní, že budete žádat o odklad. 

Potom si stáhněte a vytiskněte přihlášku k zápisu, doplňte další potřebné údaje a doručte 

do školy spolu s kopií rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřena) následujícím 

způsobem: 

V době od 1. 4. do 27. 4. 2023: 

a) do datové schránky školy 
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) 
c) poštou na adresu školy 
d) osobní podání: při osobní účasti se svým dítětem na motivační části zápisu (účast dítěte 

není povinná) dne 26. 4. nebo 27. 4. 2023 
 

Žádáte-li o odklad školní docházky, stáhněte a vytiskněte žádost o odklad a doručte do školy 

výše uvedenými způsoby nejpozději 27. dubna 2023 tyto tři dokumenty: 

1. žádost o odklad povinné školní docházky 

2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si budete moci vyzvednout od 1. 6. 2023 u zástupkyně 

ředitele školy Mgr. Zuzany Brandové. 

 

Budete-li potřebovat s čímkoli ohledně zápisu pomoci, kontaktujte zástupkyni ředitele školy: 

Mgr. Zuzana Brandová 

466 931 070, 775 931 070 

zuzana.brandova@zssezemice.cz 

 

V Sezemicích dne 1. 3. 2023.   

    Mgr. Jiří Březina, ředitel školy 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zssezemice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5047
http://www.zssezemice.cz/

