
Základní škola Svobodná a 

Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 
 397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42   

 

 

Organizace a průběh zápisu na školní rok 2023/2024 

 

Vážení rodiče, 

zápis do 1. třídy ZŠ Svobodné proběhne prezenčně 14. 4. 2023 od 14.00 do 17.00 hod. a 15. 4. 

2023 od 9.00 do 11.00 hod. Zápis je určen dětem narozeným od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

Čas přijetí žádosti není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.            

1) Popis průběhu zápisu. Zápis začne registrací. Je třeba, abyste se dostavili v časovém 

předstihu – 15 minut před časem, který si budete moci předem rezervovat. Po registraci 

budou předškoláci (skupina až 10 dětí) absolvovat společnou pohybovou část zápisu 

v eurytmickém sále bez účasti rodičů. Doba trvání cca 15 až 20 minut. Zákonní zástupci 

budou moci v této době v prostoru registrace vyplňovat některé zápisové dokumenty 

nebo se věnovat rukodělné činnosti. Zde bude také prostor pro zodpovězení případných 

dotazů. 

Po skončení společné části zápisu budou předškoláci pokračovat v doprovodu rodičů a 

konkrétního zapisujícího pedagoga do jedné ze zápisových tříd, kde proběhne druhá, 

statická část zápisu – rozhovor, grafomotorické úkoly a kreslení. Rodiče budou moci 

vše sledovat a případně pokračovat ve vyplňování formulářů zápisových dokumentů. 

Na závěr každý předškolák obdrží malý dárek. 

 

2) Rezervace. K zarezervování termínu bude brzy možné využít odkaz. Pokud nebude ve 

Vašich možnostech se zarezervovat elektronicky, je možné se zarezervovat telefonicky 

v kanceláři školy na níže uvedených kontaktech, a to od 3. 4. 2023. 

Společná část zápisu bude začínat 14. 4. ve 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 15. 4. v 9.00 a 

v 10.00 hod. 

Pokud se nebudete moci předem zarezervovat a přijdete k zápisu bez rezervace termínu, 

proběhne zápis bez společné části v eurytmickém sále podle pořadí, v jakém se 

dostavíte. Pokud takových případů nastane více, není vyloučeno, že budete muset čekat, 

než budou odbaveni zájemci o zápis před Vámi. 

 

3) Jak postupovat při onemocnění dítěte ve dnech zápisu. V případě, že se nebudete 

moci zúčastnit ze zdravotních důvodů, dojde jen k předání nebo vyplnění dokumentů 

bez účasti dítěte a samotný zápis se uskuteční v dohodnutém náhradním termínu. Pokud 

k onemocnění dojde až po rezervaci termínu, dejte nám prosím co nejdříve vědět, aby 

se uvolněný termín mohl nabídnout dalším zájemcům. 

 

4) Odklady.  

Pokud jste žádali o odklad při loňském zápisu a máte nadále zájem o přijetí, je třeba 

absolvovat celý letošní zápis.  

Pokud budete poprvé žádat o odklad a budete již rozhodnutí, není třeba zápis 

s dítětem absolvovat. Postačí, když ve dnech zápisů předáte vyplněnou žádost o odklad 

anebo ji vyplníte přímo na místě. 
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Pokud nejste rozhodnuti o odkladu, doporučujeme s dítětem zápis absolvovat a na 

základě toho společně se zapisujícím pedagogem na závěr zápisu posoudit zralost dítěte 

a učinit rozhodnutí, případně je možno následně navštívit s žádostí o posouzení školní 

zralosti pedagogicko-psychologickou poradnu.  

 

5) Potřebné dokumenty: 

 vyplněný formulář Žádost o přijetí k povinné školní docházce  

 Zápisní list žáka/žákyně 

 pokud žádáte o odklad Žádost o odklad povinné školní docházky 

K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte přiložit odborná 

vyjádření k nástupu školní docházky - příslušné poradny a pediatra. 

 kopie rodného listu dítěte – po ověření rodného čísla dítěte, místa narození, 

jmen zákonných zástupců dojde ke skartování tohoto dokumentu  

 pokud došlo ke změně místa trvalého pobytu žadatele (dítěte), kopii výpisu 

údajů z registru obyvatel.  

 

Formuláře výše uvedených dokumentů budou ke stažení. 

Formuláře je možné buď vyplnit předem doma a přijít s nimi k zápisu nebo je 

obdržíte při registraci a vyplníte je až v průběhu zápisu. 

 

6) Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS, která bude obsahovat kód dítěte. Po ukončení 

zápisu bude zveřejněn seznam kódů přijatých dětí na webových stránkách školy a na 

hlavním vchodu. 

 

7) V případě dotazů, kontaktujte kancelář a vedení školy v pracovní dny od 8.00 hod. do 

14.00 hod. na těchto telefonních číslech: 

 

paní Iveta Rabasová – kancelář/hospodářka školy 382 214 815 

Mgr. Karolína Kubíková – koordinátorka zápisu 775118222 

Mgr. Miloslav Machač – ředitel školy 733 127 452  

 

 

 

V Písku 17. 3. 2023   

Mgr. Miloslav Machač                                                                                                                 

ředitel školy 
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