
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov 

 
 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) 

pro školní rok 2023/2024 v Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

 

 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, svým ředitelem zveřejňuje následující 

informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné 

školní docházce), (dále jen „zápis“) pro školní rok 2023/2024.  

 

1. Místo a doba zápisu 

2. Kritéria pro přijímání žáků 

3. Počet žáků, které je možné přijmout  

4. Popis formální části zápisu 

5. Popis organizace rozhovoru s dítětem a činností dítěte 

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte 

 

 

1. Místo a doba zápisu 

 

Místo zápisu: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 

Adresa: Masarykovo náměstí 192, 739 32 Vratimov 

Místnosti: I. třída, II. A, V. třída 

Doba zápisu:  

• Elektronický zápis proběhne od 3. 4. 2023 do 13. 4. 2023. Elektronická registrace je 

podmínkou k další části zápisu a je nutná i v případě žádosti o odklad. Po ukončení 

registrace si budete moci stáhnout přihlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní 

docházky. 

• Zápis s osobní účastí proběhne v pátek 14. 4. 2023 od 14:00 - 17:00h. Konkrétní časy a 

místnosti si zvolíte sami při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost 

(o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.  
V době zápisu budou mít zákonní zástupci možnost zapsat své dítě do školní družiny. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se mohou dostavit: 

a) děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, 

b) děti, kterým byl v dubnu 2022 povolen odklad o jeden školní rok. 

 

2. Kritéria pro přijímání žáků 

 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, svým ředitelem stanovuje následující 

kritéria přijetí k základnímu vzdělávání (povinné školní docházce) v Základní škole Vratimov, 

Masarykovo náměstí 192, od 1. 9. 2023.  

 

2.1. Kritéria přijetí uchazečů, které Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 

192, jako škola spádová přijímá přednostně 



 

2.1.1. Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, svým ředitelem přednostně 

přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy 

Vratimov, Masarykovo náměstí 192, a uchazeče umístěné v tomto obvodu ve 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve 

školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu 

žáků uvedené ve školském rejstříku. 

Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 

Vratimov. Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 

tvoří ulice: 

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, 

K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, 

Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční 

náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U 

Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U 

Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská. 

2.1.2. Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 2.1.1., vyšší, než je počet uchazečů, 

které lze přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku, 

pak jsou přednostně přijati uchazeči v následujícím pořadí:  

1. uchazeči, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, 

2. uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Vratimov, 

Masarykovo náměstí 192.  

 

 

2.2. Kritéria přijetí uchazečů, pro které Základní škola Vratimov, Masarykovo 

náměstí 192, není školou spádovou 

 

2.2.1. Pouze tehdy, když jsou přijati všichni uchazeči s místem trvalého pobytu ve 

školském obvodu Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, a uchazeči 

umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

jsou následně přijatí uchazeči, s místem trvalého pobytu mimo školský obvod 

Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192. 

 

2.2.2. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský 

obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, a uchazeči umístění 

mimo tento školský obvod ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, 

jejíž činnost vykonává Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192. 

 

 

3. Počet žáků, které je možné přijmout 

 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy 

podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. 

 



 

4. Popis formální části zápisu 

 

4.1. Elektronický zápis proběhne od 3. 4. 2023 do 13. 4. 2023. Elektronická registrace je 

podmínkou k další části zápisu. Od 3. 4. 2023 bude na webových stránkách školy 

(www.zsmasaryk.cz) umístěn odkaz, který obsahuje formulář žádosti. Ten stačí pouze 

vyplnit a odeslat. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat 

ředitelku školy (pelikanova@zsmasaryk.cz) a zástupkyni ředitelky školy 

(bawajana@zsmasaryk.cz) nebo můžete využít jiné zákonné formy podání žádosti.  

Podání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do 

protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími 

způsoby:  

 

• do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí: 

z94v6ef 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),: 

sekretariat@zsmasaryk.cz   

• poštou (adresa: ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Masarykovo náměstí 192/37, 

739 32 Vratimov) 

• osobní podání  

 

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:  

1. jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

2. datum narození,  

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

správního řádu),  

4. označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),  

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

dítě při podání žádosti zastupuje).  

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 

oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:  

a) jméno a příjmení tohoto zástupce,  

b) místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

 

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

oprávnění dítě zastupovat.  
 

 

4.2. Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k základnímu vzdělávání je dostupný 

v elektronické podobě na www.zsmasaryk.cz. Pokud zákonný zástupce nemá možnost 

elektronicky zapsat své dítě nebo nebude mít možnost vytištění elektronické přihlášky, 

vyplní přihlášku při samotném zápisu.  

 

http://www.zsmasaryk.cz/
mailto:pelikanova@zsmasaryk.cz
mailto:bawajana@zsmasaryk.cz
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http://www.zsmasaryk.cz/


4.3. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle 

přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče, o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky. Ústně sdělené 

informace jsou zákonnému zástupci dítěte také předány v písemné podobě. 

 

 

5. Popis organizace rozhovoru s dítětem 

 

Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, 

uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá 

nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení 

jeho školní připravenosti.  

 

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.  

 

 

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte 

 

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to od 

1. do 30. 4. 2023. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď  

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře 

nebo 

b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa. 

 

 

 

 

 

 

Ve Vratimově, 17. 3. 2023                                                          Mgr. Martina Pelikánová 

                                                                                                            ředitelka školy 


