
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 
 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého 

roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku. 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne 14. 4. 2023 od 13,30 do 18:00. 

Ve dnech od 20. 3. (od 8:00 hod) do 13. 4. 2023 (do 20:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn 

rezervační systém Školy online, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 14. 4. 

2023. 

Odkaz pro registraci dítěte k základnímu vzdělávání 
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zschlebicov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40845 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní 

docházky 
• vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní 

v elektronickém rezervačním systému; 

• občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 

• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese. 

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní 

docházky 
• vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce 

vyplní v elektronickém rezervačním systému; 

• občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte; 

• doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky; 

• doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.  

Pokud nebudete mít potřebná doporučení, řízení bude přerušeno do doby, než potřebná doporučení 
doručíte do školy - nejpozději do 31.8. 2023. O přerušení řízení budete informováni poštou. Kdo ještě 
nepodal žádost na pedagogicko-psychologickou poradnu, nechť tak urychleně učiní. Je nutné vyplnit  
a zaslat Žádost zákonného zástupce, Dotazník pro rodiče a Dotazník z MŠ, který jste již obdrželi. 
Formuláře najdete na adrese http://ppp.opava.cz/formulare-opava/  

 

 

 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zschlebicov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40845
http://ppp.opava.cz/formulare-opava/


Průběh zápisu do 1. třídy 
 

• Zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a 

doloží všechny výše uvedené dokumenty; 

• zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde budou paní učitelky formou 

přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat sociální zralost dítěte, komunikační 

dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, 

grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný 

zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné 

školní docházky; 

• po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi 

odcházet; 

• zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z 

rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, 

tj. nejpozději dne 1. 5. 2023 na webových stránkách a vyvěšením v informační skříňce školy. 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách. 

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky nebo případné nepřijetí Vám bude doručeno 

doporučeně poštou. 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese 

reditelka@skolachlebicov.cz  nebo na telefonním čísle 739479811, 553764586. 

mailto:reditelka@skolachlebicov.cz

