
 

 

 
 
 

 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ-SENEC, 
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2019/2020 

se koná v pavilonu základní školy v následujících termínech: 

                          v sobotu 6. dubna 2019   od 10.00 do 16.00 hodin, 

                          v úterý  16. dubna 2019  od 14.00 do 17.00 hodin. 

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu obou rodičů, kteří si přinesou rodný list dítěte, doklad o trva-

lém bydlišti dítěte (např. OP), popř. podklady školského poradenského zařízení pro udělení od-

kladu PŠD. Pokud se jeden z rodičů nemůže s dítětem k zápisu dostavit, je nutné, aby zplnomocnil 

k tomuto úkonu druhého rodiče. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 

1. děti, které nastupují po odkladu povinné školní docházky, který byl  vydán MZŠ Zruč-Senec; 

2. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MZŠ Zruč-Senec narozené 

            od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

3. děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy do naplnění 

            celkového počtu žáků ve třídě nebo do naplnění kapacity školy (o výběru rozhodne los).                                                                

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ, KTERÉ JE MOŽNO PŘIJMOUT: 60 žáků/2 třídy 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU: 

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a uvede náležitosti sta-

novené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

 jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce; místo trvalého pobytu, popřípadě jinou ad-

resu pro doručování, jméno, příjmení a datum narození dítěte; místo trvalého pobytu, 

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

 telefonické spojení na zákonného zástupce či e-mailová adresa, 

 zákonný zástupce dítěte je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, 

 škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení 

vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, 

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

 v případě žádosti o odklad předloží v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU: 

 v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených zna-

lostí a dovedností. 

Ve Zruči-Senci dne 20. února 2019      PhDr. Oldřich Šik, MBA 

                                                          ředitel školy 

 



 

 

 
 
 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE DVOU ŘÁDNÝCH TERMÍNECH: 

1. termín se koná v sobotu 6. dubna 2019 od 10.00 do 16.00 hodin s možností 

využití rezervačního systému Školy online umístěného na našich webových 

stránkách www.zszruc-senec.cz. Ten lze využít pro výběr času zápisu ve 

dvou zápisových třídách v 2. A a 3. B. Systém bude spuštěn dne 6. 3. 2019 ve 

12.00 h a ukončen 29. 3. 2019 ve 12.00 h. Součástí registrace je vyplnění elek-

tronické přihlášky a elektronického zápisového lístku. Zákonný zástupce ty-

to dokumenty netiskne. Vše podepíše na místě v den zápisu ve škole. 

Rodiče, kteří nechtějí rezervační systém využít, se dostaví ve stanovené době 

od 10.00 až 16.00 hodin bez předchozí registrace do 1. B.  

Ti, kteří registrace nevyužijí, si v MŠ vyzvednou tištěnou podobu přihlášky 

a zápisového lístku. Oba dokumenty vyplní, podepíší a donesou s sebou 

v den zápisu dítěte do školy. 

Zápis začíná pro všechny bez rozdílu použití registrace nebo bez ní ve třídě 

3. C cca 15 min před rezervovaným časem kontrolou požadovaných doku-

mentů. 

2. termín se koná v úterý 16. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. V tomto 

termínu již nelze využít elektronickou registraci a rodiče si vyzvednou v MŠ 

tištěnou podobu přihlášky a zápisového lístku. Oba dokumenty vyplní, po-

depíší a donesou s sebou v den zápisu dítěte do školy. Zápis probíhá v jedné 

třídě 3. B. 

Zápis začíná pro všechny vždy ve třídě 3. C kontrolou požadovaných dokumentů. 

Upozorňujeme na skutečnost, že pořadí při elektronické registraci není kritériem 

pro přednostní přijetí dítěte do 1. ročníku. 

  

Zápis pro všechny děti, které se k zápisu dostaví, končí ve třídě 3. A, kde budou 

zákonní zástupci vyrozuměni o výsledku zápisu.  

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odložení PŠD, vezme s sebou i příslušná do-

poručení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

Pokud se k zápisu dostaví s dítětem pouze jeden rodič, bude mít s sebou vždy vy-

plněnou plnou moc druhého rodiče (je k dispozici v MŠ, není požadováno úřed-

ního ověření). 

V den zápisu si  mohou zájemci o školní družinu a o stravování vyplnit přihlášky na 

místě, a to u vedoucí ŠD pí Mileny Záhoříkové a vedoucí ŠJ pí Jaroslavy Kupkové. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Zápis dětí s odlišným mateřským jazykem pro školní rok 2019/2020 – postup: 

 
a) Dítě i zákonný zástupce alespoň z větší části rozumějí českému jazyku, chápou jeho smysl  

a jsou schopni bez tlumočníka komunikovat v ČJ (dítě navštěvuje českou mateřskou školu) 

 

1. Nejprve zákonný zástupce předkládá u zápisu svého dítěte tyto dokumenty – učebna 3. C: 

a) Průkaz totožnosti (pas nebo občanský průkaz) 

b) Rodný list dítěte – originál s českým překladem 

c) Doklad o trvalém pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů 

d) Cestovní doklady (pasy) obou zákonných zástupců (pokud se oba dostaví s dítětem k zápisu) a pas 

dítěte. Pokud se k zápisu dostaví s dítětem pouze jeden rodič, musí s sebou mít plnou moc druhého 

rodiče (plnou moc lze vyplnit i na místě, nemusí být úředně ověřená), je k dispozici v MŠ nebo ke 

stažení na webu MZŠ Zruč-Senec v sekci Zápis do 1. ročníku. 

e) Žádost o přijetí do 1. ročníku nebo  vytištěná elektronická přihláška – podpisy obou zákonných zá-

stupců 

f) Zápisový lístek s uvedeným trvalým pobytem dítěte - podpisy obou zákonných zástupců 

g) Další dokumenty jen v případě nastalé situace, jako např. Čestné prohlášení (pokud nejsou zákonní 

zástupci v kontaktu a nelze tedy opatřit podpis druhého rodiče na Plnou moc a Zápisový lístek), svě-

ření do výlučné péče jednoho rodiče z rozhodnutí soudu, ustanovení opatrovníka apod. V takovém 

případě doporučujeme předem kontaktovat vedení školy (377 824 284) nebo lze ke konzultaci vyu-

žít Dne otevřených dveří, který se koná v úterý 19. 3. 2019 od 14 do 17 hodin v pavilonu školy. In-

formace podá zástupkyně ředitele Mgr. R. Černá. 

Žádost o přijetí do 1. ročníku a Zápisový lístek lze vyplnit i na místě za přítomnosti obou rodičů, nebo jednoho rodiče, 

který má s sebou Plnou moc druhého rodiče. 

2. Následuje motivační část zápisu ve vybraných zápisových třídách: 

zápisové třídy 2 . A  a  3. B – po předchozí el. registraci (1. termín – sobota 6. dubna 2019) 

zápisová třída 1. B – bez registrace (1. termín – sobota 6. dubna 2019) 

      Rodiče žádáme, aby laskavě dodržovali termín registrace a usnadnili tak průběh zápisu. 

pro 2. termín je pouze 1 zápisová třída – 3. B (bez předchozí registrace, úterý 16. dubna 2019) 

3. Přidělení registračního čísla, posouzení dokladů k žádosti o přijetí do 1. ročníku, výsledek zápisu – zá-

stupkyně ředitele Mgr. R. Černá: pro 1. termín – učebna 3. A, 2. termín – kancelář 

Tímto úkonem zápis do 1. ročníku končí. 

V případě přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Masarykově základní škole  

Zruč-Senec, si rodiče mohou dle zájmu vyplnit přihlášky do školní družiny a ke stravování ve školní jídelně u vedoucí 

ŠD pí M. Záhoříkové a vedoucí ŠJ pí J. Kupkové (obě v učebně 3. C).  

                                                           Těšíme se na Vás v 1. ročníku  ! 

Pozn.:  

1. Na Zápisový lístek mohou rodiče připsat jméno nejvýše jednoho kamaráda, se kterým by dítě chtělo být 

ve třídě. 

2. Návrh rozdělení dětí do tříd bude projednán s rodiči na schůzce v polovině června 2019, kde se rodičům 

představí i budoucí třídní učitelky.  

 

b) Zákonný zástupce ani dítě nerozumějí českému jazyku, nechápou jeho smysl a nejsou schopni bez 

tlumočníka komunikovat v ČJ (dítě zatím navštěvuje českou mateřskou školu nebo ho rodiče ještě do 

MŠ nestačili zapsat) 

 

1. Zákonný zástupce se seznámí s kritérii pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky  

v Masarykově základní škole Zruč-Senec ve školním roce 2019/2020. 

 



 

 

 
 
 

 

2. Zákonný zástupce prostřednictvím tlumočníka co nejdříve kontaktuje vedení Masarykovy základní školy 

Zruč-Senec a informuje ředitele školy nebo jeho zástupkyni o úmyslu zapsat dítě do 1. ročníku. Domluví 

se spolu na dalším postupu. 

 

3. Zákonný zástupce si zatím opatří následující doklady: 

 

a) Rodný list dítěte – originál s českým překladem 

b) Pas dítěte 

c) Doklad o trvalém pobytu na území ČR  

d) Cestovní doklady (pasy) obou zákonných zástupců (pokud se oba dostaví s dítětem k zápisu).  Pokud 

se k zápisu dostaví s dítětem pouze jeden rodič, musí s sebou mít plnou moc druhého rodiče (plnou 

moc lze vyplnit i na místě, nemusí být úředně ověřená), je k dispozici v MŠ nebo ke stažení na webu 

MZŠ Zruč-Senec v sekci Zápis do 1. ročníku. 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku poskytuje zástupkyně ředitele Mgr. R. Černá na tel. 377 824 284. 

 

 


