
ZŠ a MŠ Desná, okr. Jablonec n N., příspěvková org. 
        Telefon : 483383256          Krkonošská 613,468 61 Desná                IČO 70982597 

        E-mail.: zsdesna@telecom.cz 

Informace k zápisu do 1. tříd 2023/2024 

Datum: úterý 4. dubna 2023 

Čas: 14.00 – 16.30 hodin 

Místo: přízemí – učebny 1.stupně 

Povinnost přijít k zápisu: 

 K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2023. 

a děti s odkladem povinné školní docházky. 

 

K zápisu je nutné vzít: 

 platný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

 rodný list dítěte 

 

Cizinci k zápisu musí mít: 

 platný cestovní pas 

 doklad o povolení k pobytu 

 doklad o zdravotním pojištění 

 

Kritéria k přijímání k povinné školní docházky: 

   1)Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy 
    
    
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti. Stačí, když žádost podá jeden 

z rodičů, i žádost podepsaná jedním rodičem má stejnou váhu, jako přihláška podepsaná 

oběma rodiči. Uvedené platí za předpokladu dobré víry ředitele školy (nemá pochybnosti 

o shodném názoru rodičů). 

Žádost o odklad: 
O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30.4. příslušného kalendářního 
roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
K odkladu je vždy potřeba:  

 vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny 
nebo speciálně pedagogického centra) 

 dětského lékaře nebo klinického psychologa 
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Dodatečný zápis: 

 Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme 
dodatečný zápis, který bude vyvěšen na webových stránkách školy. Individuální termín 
je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy. 

 Kontakt: 483 383 256, 770 177 607 

Nahlédnutí do spisu: 

 Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkovi dána možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném 
rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
vzdal. 

 Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu. Pokud zákonný zástupce 
využije možnosti nahlédnutí do spisu, sepíše správní orgán o tomto úkonu písemný 
protokol. Do spisu bude možno nahlédnout ve čtvrtek 27.4.2023 případně dle 
domluvy. 

Rozhodnutí o přijetí: 
 

 na webových stránkách školy a na úřední desce vstupních dveří školy bude vyvěšen seznam 
registračních čísel přijatých žáků 

 rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení 
 rozhodnutí má 1 originál, který je uložen na vedení školy 
 pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost spádové 

škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. 
 
 
Rozhodnutí o nepřijetí: 
 

 vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení 
 základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních 

rukou 
 zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 

dnů, která běží od následujícího dne po doručení rozhodnutí o nepřijetí 

 

Srdečně zveme předškoláčky a jejich rodiče. 

 Součástí zápisu bude i možnost prohlídky školy (vybrané třídy, školní jídelna, 

družina, tělocvična). 

V Desné dne 28. února 2023                              Mgr. Martina Hrubá, ředitelka ZŠ a MŠ Desná 



 


