
Zápis pro školní rok 2022/2023 – Základní škola Choltice, okres Pardubice 
 

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat v pátek 8.4. 2022 od 13:00 do 17:00 v budově 
Základní školy Choltice, okres Pardubice.  

Rádi bychom dětem představili naši školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se 
není třeba obávat. Děti budou mít možnost si s rodiči prohlédnout celou školu za doprovodu 
pohádkových bytostí. Budou pro ně připraveny různá stanoviště, kde budou mít děti možnost 
předvést své dovednosti a znalosti a vyzkoušet si různé pomůcky. Na závěr je administrativní část 
zápisu (podání žádosti o přijetí, či podání žádosti o odklad). 
 
Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vyplňte online na www.zscholtice.cz – 
Onlinezápisdoškoly. Tato online registrace bude možná v období od 01.04.2022 00:00 do 08.04.2022 
23:59.  

Tato elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ je dvoukrokový formulář. V části zákonný 
zástupce vyplní základní osobní a kontaktní údaje dítěte a sebe sama a údaje potřebné k zápisu.  
V druhém kroku po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním si 
zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Čas zápisu je pouze orientační. 
Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační 
číslo uchazeče, termíny a čas zápisu, odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky. Přihlášku 
nemusíte tisknout, budeme ji mít pro Vás připravenou k podpisu. Ve škole proběhne kontrola 
osobních údajů (Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti dle § 36 odst. 5 
správního řádu – vezměte si tedy občanský průkaz a rodný list dítěte). Pokud nebudete mít možnost 
využít online registrace k zápisu, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková) nebo 
724 339 112 (Vlasta Jozífová), přihlášku bude možno vyplnit i přímo ve škole. 
 
Žádost o odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. 

Dokumenty k odkladu: 
1. Žádost o odklad školní docházky – možno vyplnit v aplikaci při online registraci, budeme 

mít pro Vás vytištěnou 
2. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení  
3. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Pokud nebudete mít některé z potřebných doporučení, je důležité vyplnit alespoň Žádost o odklad. 
Poté bude přerušeno správní řízení do doby, než dané dokumenty přinesete. 

 
Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce 

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého 
pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není 
omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti 
mimo spádový obvod. V tomto termínu se nemohou hlásit k zápisu děti z Ukrajiny, které přišly 
do Čech v souvislosti s krizí na Ukrajině. Budou mít stanoven jiný termín zápisu, a to v termínu od 
1. června 2022 do 15. července 2022. 
 

http://www.zscholtice.cz/
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscholtice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4399


Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných 
pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

 o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, 
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského 
zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

 údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání.  

Je doporučeno vyžádání informace o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu zákonní 
zástupci projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o 
přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy. 
Dále je vhodné, aby byla škola informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti 
zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu 
rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat 
bezodkladně, pak jej vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.  
 

 


