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Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku 
na ZŠ Borkovany pro školní rok 2022/2023 

 

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace 
oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne 

 

ve čtvrtek 7. dubna 2022 
od 14.30 do 17.00 hodin v 1. patře ZŠ 

 
Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2022 dosáhnou šest let věku, tj. dětí narozených 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 
Žádost o přijetí dítěte (příp. žádost o odklad) k základnímu vzdělávání podává zákonný 
zástupce. 

K zápisu s sebou přineste: 
 rodný list dítěte, 

 občanský průkaz zákonného zástupce, 

 u rozvedených rodičů doklad o svěření dítěte do péče, 

 vyplněnou žádost o přijetí dítěte/ případně žádost o odklad školní docházky, 

 vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (k žádosti o přijetí). 

Formuláře jsou k dispozici: 
 na webových stránkách školy https://zsborkovany.webnode.cz/zapis-do-1-rocniku/ 

 k vyzvednutí v mateřské škole. 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou také: 
 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (ŠPZ), 

 doporučující posouzení odborného lékaře (nebo klinického logopeda). 

Děti po odkladu školní docházky v loňském školním roce 
Pokud bylo dítě u zápisu v loňském školním roce a plní odklad povinné školní docházky, doručí 
zákonný zástupce dítěte škole vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a 
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další již jmenované náležitosti. Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, doručí i toto 
rozhodnutí. 

Organizace a průběh zápisu 

Součástí zápisu je administrativní část a motivační část. Během administrativní části zákonný 
zástupce požádá o přijetí dítěte /odklad povinné školní docházky a předloží vyplněné příslušné 
formuláře. 
Se souhlasem zákonného zástupce se dítě účastní motivační části zápisu, tj. setkání dítěte 
s p. učitelkou, kdy proběhne rozhovor a další činnosti. Rozhovor je zaměřen na motivování 
dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti formou hry. 
 Zákonný zástupce může být přítomen u všech částí zápisu. 

Zapsány mohou být i „pětileté“ děti (tzv. předčasné přijetí) 
Pokud zvažujete tuto možnost, tak děti narozené od 1.9. 2016 do 31.12. 2016 budou k zápisu 
potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Děti narozené od 1.1. 
2017 do 30.6. 2017 doloží k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 
odborného lékaře.  

Kritéria pro přijímání žáků 
Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci, další kritéria nejsou stanovena, škola 
postupuje podle § 36 odst. zák. č.561/2004 Sb. 

Rozhodování ředitelky školy 
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 36 
(viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky 
zasíláno, ale bude oznámeno níže uvedeným způsobem: 
- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vývěsce na budově ZŠ a MŠ Borkovany, 
- na webových stránkách školy: https://zsborkovany.webnode.cz/zapis-do-1-rocniku/, 
- seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů, 
- předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 20.4. 2022. 

V seznamu nebudou děti uvedeny jménem, ale pod registračním číslem, které obdržíte při 
zápisu. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s paragrafem 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte 
ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale 
požádat o jeho vydání.  
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.                                                                             

Náhradní termín zápisu 
V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, 
kontaktujte prosím školu na tel: 737 418 207/ email: zsborkovany@email.cz. 

 
Organizace zápisu se může změnit podle nařízení Vlády ČR v souvislosti s aktuální situací prevence šíření 
koronaviru Covid-19. 

 
 
V Borkovanech 23.2. 2022                                                                                              VAŠE ŠKOLA 
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