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OZNÁMENÍ 

ZÁPIS do I. třídy pro školní rok 2023/2024  

ZŠ a MŠ Velká Losenice 
 

se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin 

pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  
a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.  
  

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem  
2. S sebou přinese rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce 
3. Při zápisu vyplníte žádost o přijetí a zápisní list 

Odklad plnění povinné školní docházky: 

1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit i s 

dítětem k zápisu v řádném termínu. S sebou k zápisu přinese vyplněnou žádost o odklad a 
doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny. 

Předčasný zápis: 

1. Dítě, které dosáhne věku 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2023, musí předložit v době zápisu 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

2. Dítě, které dosáhne věku 6 let až po 31. 12. 2023, musí předložit doporučení pedagogicko-
psychologické poradny a zároveň doporučení dětského lékaře. 

Pokud se v době zápisu nemůžete se svým dítětem dostavit, je možné ve výjimečném případě si 
s vedením školy domluvit náhradní termín v období od 1. 4.  do 31. 4. 2023.  

Pokud si k zápisu vyberete pro své dítě jinou školu a nedostavíte se, prosím, informujte ředitelku 
školy. 

Potřebné formuláře najdete na webových stránkách školy v záložce přihlášky a žádosti nebo si je 

vyzvednete na místě při zápisu. 
 

Na webových stránkách naší školy bude také spuštěn rezervační systém pro rodiče předškolních dětí, 
které se chystají k zápisu do ZŠ dne 13. 4. 2023. Rezervaci termínu si můžete označit u paní učitelky 

Mgr. Marie Lacinové v současné V. třídě. 
 
Jak rezervovat? 

 
Po otevření webových stránek si rozkliknete v levém menu záložku Rezervace Rezervaci můžete 

provést u paní učitelky Mgr. Marie Lacinové. Nejdříve vyberte učitele, poté se Vám zobrazí 

termíny. Rezervovat můžete již od 12.45 h a využít tak čas k vyplnění formulářů a děti na přípravu.  

 

 

Informace ze dne 10. 3. 2023     Mgr. Marie Dobrovolná 

http://www.skolalosenice.cz/

