
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Všeobecné informace 

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem 561/2004 S. §36 ve znění pozdějších 

předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí §37 téhož zákona.  

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.  

 

Informace k zápisu do 1 třídy Základní školy Hello, s.r.o. 

Na školní rok 2022/2023 škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky. 

Zápis bude probíhat v učebnách školy v 1. patře prezenční formou. 

Zápisy jsou ve dnech 5., 6. a 26. 4. 2022 v časech daných v REZERVAČNÍ TABULKA. Prosím, zapište 

se do tabulky, ať máme na Vás a Vaše dítě dostatek času v průběhu samotného zápisu a Vy nemusíte 

čekat na volný termín zápisu. 

 

Potřebné doklady k zápisu 

- Občanský průkaz zákonného zástupce 

- Rodný list dítěte 

- Povolení k pobytu u cizinců 

- Kopii rozhodnutí o odkladu uděleného v loňském roce 

 

Registrační formulář 

Od 21. 3. 2022 je na webových stránkách zpřístupněn REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, který před zápisem 

vyplňte a doručte škole jedním z následujících způsobů: 

- E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 

- Naskenované s podpisem e-mailem (originál je nutné odevzdat v den zápisu) 

- Datovou schránkou (ID schránky: 3m6ci4w) 

- Osobně na sekretariát školy či do školní poštovní schránky 

- Poštou 

Kritéria k přijetí 

- Věk dítěte 

- Motivační rozhovor na posouzení školní zralosti 

- Podpůrná kritéria – splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP, docházka dítěte 

do MŠ Hello, navštěvování Předškoláka v ZŠ Hello, sourozenec ve škole.  

Podrobná kritéria budou zveřejněna před termínem konání zápisu. 

Rozhodnutí o přijetí  

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů bude při zápisu dítěti přidělen anonymní 

identifikátor, pod kterým bude dne 2. 5. 2022 ve 12 hodin na webových stránkách školy zveřejněn 

seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání. 

Zákonní zástupci přijatých dětí budou ve dnech 3. – 11. 5. 2022 vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu 

na základní škole Hello a k zaplacení první splátky školného do 18. 5. 2022.  

Pokud se zákonní zástupci nedostaví k podpisu smlouvy, nesjednají si náhradní termín či neuhradí 

první splátku, bude na uvolněné místo přijato dítě další v pořadí. 

 

https://1url.cz/ZK6nQ

