
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 – ZŠ a MŠ Borek 

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona 561/2004 (školský zákon) stanovuji 
zápis žáků do I. třídy takto:     
Zápis bude probíhat: 
úterý 4.4. 2023 od 14,00 do 18,00 a ve středu 5. 4. 2023 od 14,00 do 16,30  

Od 3.3. 2023 si prosím přijďte do zasklených prostor dveří školy vybrat přesný termín 
(den a čas) pro zápis Vašeho potomka! 

Podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění, bude 1. třída naplněna max. 
do počtu 24 žáků.  

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče. Seznam bude zveřejněn v nejkratším možném termínu na vchodových dveřích do 
budovy školy a na webových stránkách www.zsborek.cz. Zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). 

Kritéria přijímání žáků: 

• Děti s trvalým pobytem v obci Borek (spádová oblast – bude doloženo OÚ) – 
posuzuje se jen dítě! Pozor! V případě převisu žádostí o přijetí nad kapacitními 
možnosti třídy bude proveden u spádových žadatelů los uchazečů pod notářským 
dohledem. Pokud by byl převis spádových žadatelů do 1. třídy, nevylosované 
uchazeče musí na základě smlouvy obce Borek s Magistrátem ČB umístit ZŠ 
Nerudova. 

• Děti, které mají v naší škole udělen odklad, a už zde mají sourozence. 
• Děti z jiných obcí mohou být přijaty jen v případě volné kapacity. I zde bude v případě 

převisu žádostí los (bez notáře).  

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2023 (tedy narozené v době od 1.9. 2016 do 
31.8. 2017 včetně). Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad povinné školní docházky 
pro rok 2022/2023. Pokud zvažujete nebo jste rozhodnuti, vzhledem k potřebám Vašeho dítěte, že 
budete žádat odklad docházky, bylo by dobré již k zápisu přijít s vyjádřením školského 
poradenského zařízení a současně s vyjádřením odborného (či dětského) lékaře! Vzhledem k posunu 
školních zápisů na duben už pak není časový prostor na vyšetření v poradně.  

K zápisu si vezměte: 

• žádost o přijetí (byla Vám zaslána emailem – možno také stáhnout na webu školy) 
• rodný list dítěte 
• občanský průkaz zák. zástupce 
• popř. doklad o doporučení odkladu povinné školní docházky nebo rozhodnutí o 

odkladu povinné školní docházky z minulého školního roku 
• doporučení PPP a dětského lékaře, budou-li zák. zástupci žádat odklad  

V Borku dne: 25. 2. 2023   Mgr. Lenka Uhlířová, ředitelka ZŠ a MŠ Borek 

http://www.zsborek.cz

