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ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhne v souladu s platnými právními 

předpisy - dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon),  a to ve dvou termínech v úterý 4. 4. a ve středu 12. 4. 2023,   

od 14.00 do 17.00 hodin.  

Na základě podané žádosti rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ředitel školy ve 

správním řízení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) dle předem stanovených kritérií. 

Rozhodujícím kritériem je trvalý pobyt dítěte a jeho zařazení do spádového obvodu školy dle 

OZV Města Mnichovo Hradiště č. 1/2022. 

Žádost o zápis dítěte jsou povinni podat rodiče dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  

i dětí, které měly odloženu školní docházku. 

 

I. REGISTRACE – podání žádosti o zápis dítěte k povinné školní docházce 

V termínu 17. 3.  – 11. 4. 2023 bude zpřístupněna elektronická registrace zájemců k zápisu 

do 1. třídy. Zápis a rezervace termínu proběhne přes odkaz  

umístěný na internetových stránkách školy www.2zsmh.cz 

Registraci provedete dle instrukcí v programu, vyberete si termín zápisu, doplníte „Žádost o zápis 

dítěte“, kterou si vytisknete, podepíšete a přinesete s sebou k zápisu. Na Vámi uvedený e-mail bude 

zasláno potvrzení. 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (podle §37 odst. 1 školského zákona), 

doplníte „Žádost o odklad“. 

Není-li ve vašich možnostech provést elektronickou administraci žádosti, obraťte se na spádovou 

školu, která Vám s vyplněním a tiskem žádosti pomůže. 

 

II. ZÁPIS –  4. dubna a 12. dubna 2023, 14.00 – 17.00 hodin v budově ZŠ na Masarykově nám. 

v Mnichově Hradišti  

 

K zápisu přinesete: 

 Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku (vygenerovaná při el. registraci), 

 rodný list dítěte, 

 občanský průkaz zákonného zástupce, 

 cizinci – povolení k pobytu, vízum dočasné ochrany 

V případě, že zákonný zástupce své dítě k zápisu předem nezaregistruje, vyplní u zápisu po příchodu 

do školy ručně Žádost o zápis do 1. ročníku a vyčká na volný termín zastupujícího učitele. 

 

V případě, že budete žádat o odklad, doložíte dále: 

 Žádost o odklad, 

 doporučení od příslušného školského poradenského zařízení, 

 doporučení od odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 
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III. VÝSLEDKY ZÁPISU 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno formou seznamu registračních čísel přijatých dětí, 

dle §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., a to nejpozději do 30. 4. 2023: 

 na vstupních dveřích hlavní budovy ZŠ ve Studentské ul. 895 MH a na budově ZŠ na 

Masarykově nám. 244 v Mnichově Hradišti; 

 na webových stránkách ZŠ – www.2zsmh.cz. 

Pro příští školní rok budeme otvírat tři první třídy s maximálním počtem 24 žáků na třídu. 

Pokud podáte žádost o přijetí ve více základních školách, kontaktujte co nejdříve školu, pro kterou 

jste se rozhodli. Škole, do níž Vaše dítě nenastoupí, zašlete co nejdříve zpětvzetí žádosti.  

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti, a to do vlastních rukou 

zákonného zástupce. 

 

V Mnichově Hradišti 17. 2. 2023 

         Mgr. Vladimír Čermák 

                  ředitel školy   
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