
Zápis dě  do 1. třídy
bude probíhat

ve středu 13. dubna 2022  

od 14 do 17 hodin 

v budově ZŠ K. J. Erbena Mile n

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti s odkladem

povinné  školní  docházky  z  loňského  roku.  Možnost  přijetí  ke  školní  docházce  mají  i  děti,  které

dosáhnou věku 6 let v období od 1.  9.  2022 do 31. 12. 2022, pokud k žádosti  o přijetí  současně

doložíte doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1.

2023 do 30. 6. 2023, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí

doložíte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

              Rodiče, kteří  k  zápisu s dětmi přijdou, přinesou s sebou  rodný list dítěte a  své občanské
průkazy.

            Pokud    rodiče  chtějí  odklad  školní  docházky,  podají  písemnou žádost o odklad, vyjádření
odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

( Vyjádření odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny lze doručit dodatečně).

Zápisu se zúčastní i dě , kterým byla v     loňském roce odložena povinná školní docházka  .

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna třída, bude naplněna do počtu 30 žáků.

Třídní učitelkou bude Mgr. Marie Du ová.



Zápis se skládá z formální části a motivační části. 

Formální část zahrnuje předložení potřebných dokladů, motivační pak rozhovor pedagoga 

s dítětem. Tahle část obvykle trvá asi 20 minut, zákonný zástupce může dítě doprovázet.

Motivační část

„Vstávej, semínko, holala …“

Přijďte si s námi

pohrát na rozkvetlé louce, kde na  Vás  čeká

 mnoho zábavných   aktivit.

Pro radost si domů odnesete kouzelné semínko, které si děti

samy zasejí.

            Pro zjednodušení administrace zápisů budeme rádi, když využijete jednotný formulář 
žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

            Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí 
anonymitu dítěte.

Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:

  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmiletin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5106 

Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně 
žádosti o odklad povinné školní docházky.

          V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti 
požádat mateřskou nebo základní školu , kde vám rádi pomohou. 



K zápisu do ZŠ dne 13.4.2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o 
pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové 
oblasti . Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  1.6.2022 od 
8,00 do 14,00 hodin.

V Miletíně dne 21.3.2022                                       Mgr. Jana Velichová

                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Miletín


