
ZÁPIS S ŽÁDOSTMI O ODKLAD A ZAŘAZENÍ 

DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 
 

DÍTĚ NAROZENO 
 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
 

 

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 

ZŠ Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace 

 

Zápis se na naší škole uskuteční dle školského zákona v termínu 

   

od 14. dubna 2023 do 15. dubna 2023. 
 

Zápis bude probíhat fyzicky na odloučeném pracovišti Jarní 22, Jihlava 

Je třeba předem vyplnit přihlášku dle instrukcí níže. 
 

 

Postup při zápisu na ZŠ Jihlava, E. Rošického 2: 
 

1. Na konci těchto pokynů kliknete na odkaz Online zápis, který bude aktivní  

od 5. 4. do 15. 4. 2023. 

 

2. Zde vyplníte požadované údaje. 

3. Po ukončení vyplňování a jeho odeslání si stáhnete formulář „Žádost o přijetí“ a 

„Žádost o odklad“. 

4. Pokud si dokumenty z bodu 3 neuložíte, nevadí. Můžete tak učinit v mailu, který 

přijde automaticky na Vámi zadanou mailovou adresu do 15 minut (pozor, může 

se stát, že Vám tento mail spadne do „Nevyžádané pošty“ nebo „Spamu“). 

5. Dokumenty vyplníte – některé údaje budou již předvyplněny - (je jedno zda 

elektronicky, či ručně po vytištění). Z přihlášky si nezapomeňte opsat 

vygenerované registrační číslo – pod tímto číslem bude vedeno Vaše dítě po 

celou dobu přijímacího řízení. 

6. Vytištěnou a podepsanou „Žádost o přijetí“ a „Žádost o odklad“ přinesete 

s sebou k zápisu.  

7. Výsledek zápisu bude oznámen na internetových stránkách školy nejpozději do 

12.5. 2023.  

8. Dokumenty, které od Vás budeme očekávat: 

a) Žádost o přijetí 

b) Žádost o odklad 

c) Doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky 

d) Doporučení pediatra k odkladu školní docházky 

e) Doporučení poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy 

f) Rodný list dítěte 

g) Občanský průkaz zákonného zástupce 



Poznámka ke zpracování osobních údajů: 
 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního 
řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

• jméno a příjmení dítěte  
• datum narození,  
• rodné číslo (pokud bylo dítěti přiděleno) 

 
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu)  
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

 
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který 

dítě při podání žádosti zastupuje)  
• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka  
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování  
• e-mailový a telefonický kontakt zákonného zástupce 

 

Pozn. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby 
doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU  

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrosi/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41197
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrosi/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41197

