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 Informace pro rodiče k zápisu do Základní školy Aloise Štěpánka, Dolany, p. o. 

➢ Průběh zápisu do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. – školský 

zákon - §36 a § 37.  

➢ K zápisu je povinen zákonný zástupce přihlásit své dítě, pokud je narozené v termínu 

od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016, k zápisu se musí dostavit i dítě s odkladem z minulého 

školního roku. Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2022, mohou absolvovat zápis také. 

➢ Zápis proběhne v budově ZŠ na I. stupni – boční vchod do ŠD a to 7. a 8. dubna 2022 

vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín zápisu je stanoven na 13. dubna od 

13:00 – 15:00 hodin. Je nutné se dopředu přihlásit.  

➢ Na zápis 7. a 8. dubna 2022 se můžete přihlásit na předem určený čas od 21. 3. 2022 

do 28. 3. 2022 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního 

systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do 

aktuálního pořadí. 

➢ K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, svoji totožnost prokáže občanským 

průkazem a rodným listem dítěte. Zde vyplníte nebo odevzdáte žádost o přijetí a 

přihlášku do školní družiny a obdržíte lísteček s registračním číslem a stručnými 

informacemi o postupu, který následuje po samotném zápisu.   

➢ Pokud půjdete k zápisu i na jinou školu, prosím informujte nás již při zápisu. Rovněž 

předejte i další důležité informace např. střídavá péče, zdravotní stav – u evidence  

➢ Zápis probíhá v několika částech – posouzení školní zralosti dítěte, možnost využít 

konzultace se školním psychologem, pohádková třída. 

➢ Pro děti, které zápis absolvují, máme připravenou malou odměnu. 

➢ Rodiče, kteří budou žádat o odklad, se zastaví v ředitelně a sepíší žádost o odklad. 

K udělení odkladu je zapotřebí doložit doporučení školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa – nejlépe již během zápisu nebo 

bezprostředně po něm.   

➢ Co zvážit při rozhodnutí o odkladu? – konzultace a doporučení ped. v MŠ, Desatero 

pro rodiče – viz. druhá strana listu, vyšetření v PPP, konzultace se školním 

psychologem…  

➢ O přijetí svého dítěte se dozvíte po zveřejnění – na budově školy a na webových 

stránkách školy – www.zsdolany.cz/zapis  (22. dubna) – děti budou přijímány dle 

stanovených kritérií, rozdělení do tříd a další informace k 1. třídě se dozvíte na 

schůzce, která se uskuteční 9. června 2022.    

 

 

V Dolanech 23. února 2022     Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)  

 

 

 

 

http://www.zsdolany.cz/zapis
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Jak můžete zlepšit vybavenost dítěte před vstupem do školy? 

 

 


