
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku pro školní rok 2023/2024 

 se uskuteční 4. dubna 2023. 

Termín a povinnost zápisu k povinné školní docházce 

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne v pondělí 4. 4. 2023 na základě žádosti o přijetí 
k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte. 

Povinná školní docházka začíná od 1. září 2023 všem dětem, které se narodily v období od 1. září 2016 
do 31. srpna 2017 (dosáhly do 31. 8. 2023 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen 
v loňském roce odklad školní docházky. Nemusí se jednat o stejnou školu, která dítěti povolila odklad 
povinné školní docházky. 

Organizace a průběh zápisu do prvních tříd 

Přijímání dětí k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné 
žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Preferujeme však, 
aby se zákonní zástupci dostavili spolu s dětmi ve dnu zápisu do školy a zde osobně podali žádost. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 

Popis průběhu zápisu: 

• ve dnech zápisu se dostavíte se svým dítětem do budovy školy a vyhledáte místnost, ve které 
bude probíhat zápis, 

• vezmete si s sebou potřebné dokumenty, které je třeba doložit při podání žádosti – rodný list 
dítěte, občanský průkaz, případně další dokumenty (např. dokumenty k odkladu povinné školní 
docházky, svěření dítěte do péče apod.), 

• k jednání (jde o podání žádosti, rozhovor o potřebách dítěte a setkání učitelů s dětmi) budete 
pozváni všichni na stejný čas 15:00 hod. Zápis proběhne ve skupinách ve třídách 1. stupně. 

• během zápisu ověří přítomné učitelky připravenost dítěte na povinnou školní docházku 
příjemnou a hravou formou. 

Pokud budete chtít žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přinést do školy již vyplněnou, můžete 
si formulář žádosti v listinné podobě vyzvednout předem na recepci školy nebo si jej stáhnout z našeho 
webu. 

 
Odkazy ke stažení žádosti: www.zsfulnek.cz 

 

Pořadí podaných žádostí není rozhodující pro přijetí dítěte na školu. Každá přijatá žádost je vedena pod 
tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci oznámeno. Ředitel školy následně v rámci 
přijímacího řízení dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 
základní školy. 
Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy a na vstupu do 
budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, kde bude 
prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých 
k základnímu vzdělávání na zdejší škole. 

http://www.zsfulnek.cz/


V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti 
tomuto rozhodnutí pak může podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 
podává prostřednictvím ředitele školy. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího 
posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře. 

Školský zákon nestanoví žádnou výjimku z povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu, a to ani 
v souvislosti s odkladem povinné školní docházky. Pokud zvažujete požádat o odklad začátku školní 
docházky svého dítěte, v rámci zápisu do první třídy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
a současně můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky. V případě, že zatím nemůžete 
k žádosti o odklad doložit předepsaná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského 
či odborného lékaře, vysvětlíme vám, jak dále postupovat, a poskytneme vám kontakty na školská 
poradenská zařízení. 

V případě dotazů použijte tyto kontakty: 

Ředitelka školy Mgr. Barbora Veseleňáková, tel. 731 176 104, 
veselenakova.barbora@zsfulnek.cz 
 
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Divincová, tel. 602 270 801, 
divincova.jana@zsfulnek.cz 
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