Základní škola Hošťálková, okres Vsetín
Hošťálková 380, 756 22
tel.: 571 442 330, e-mail: zakladni.skola@hostalkova.cz , web: www.zshostalkova.org

Organizace zápisu do Základní školy Hošťálková, okres Vsetín
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám předali důležité informace k organizaci a průběhu zápisu k základnímu
vzdělávání pro školní rok 2022/2023, který se za běžných okolností uskuteční
dne 13. dubna 2022 od 12.30 – 16.00.
Elektronická registrace prostřednictvím webové aplikace bude i v letošním školním roce
součástí zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání. Najdete ji na adrese

odkaz na registraci.
Pokyny, jak postupovat při registraci jsou součástí aplikace. V případě nejasností volejte na
telefonní číslo 571 442 330, 736 269 389, 737 828 503.
Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, je nutné dodržet následující kroky:
1. Registrace dítěte na výše uvedené adrese:
V době od 8. 3. 2022 do 7. 4. 2022 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová
stránka odkaz na registraci, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého
dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Systém
dítěti přidělí registrační číslo (RG) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a
podepsat (lze i ve škole). Pokud zákonný zástupce „nestihne“ tento krok, lze registraci a
vyplnění žádosti provést přímo ve škole v den zápisu v ředitelně školy.
POZOR! Dítě, kterému byl v loňském školním roce udělen odklad, se musí zúčastnit
zápisu do prvního ročníku.
Online registrace je pouze prvním krokem přijímacího řízení. Bez předání nebo
zaslání podepsané žádosti v ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno.
2. Rezervace k zápisu na vybraný čas:
Aplikace umožňuje zákonnému zástupci rezervaci, kdy si můžete zamluvit předem
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vybraný den a čas zápisu. Čas zápisu nemá žádný vliv na přijetí či nepřijetí žáka.
3. Příjem žádostí:
Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí přinesou zákonní zástupci (nejlépe
spolu s dítětem) v době zápisu osobně do školy. Samotný zápis zaregistrovaných dětí bude
probíhat na třech pracovištích v přízemí naší školy, kde bude určena služba, která rodiče s
dětmi „nasměruje“. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti
nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytisknuta ve škole, popř. s
nimi bude v ředitelně školy provedena registrace přímo u zápisu.
V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v
přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s
tímto zpracováním osobních údajů. Kopie rodného listu bude použita výlučně za účelem
ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po
ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
(podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Osobní podání – předání ve škole v den zápisu
- Do datové schránky školy
- E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
- Poštou
- Vhozením do poštovní schránky u vstupu do školy
4. Průběh zápisu:
Zápis do školy by měl být pro všechny příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi
vzpomínat. Rádi uvítáme Vás rodiče i Vaše dítě.
V určené třídě paní učitelka převezme žádost o přijetí, zkontroluje rodný list dítěte a
platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte a vygenerované registrační číslo,
pod kterým bude po skončení zápisu Vaše dítě uvedeno na seznamu přijatých dětí do
školy.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své
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oprávnění dítě zastupovat.
Zároveň zákonný zástupce vyplní Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Pak proběhne
„samotný zápis“ – formou řízeného rozhovoru mezi paní učitelkou a dítětem. Nemusíte
mít obavy, nejedná se o „zkoušky“!
V případě vyhlášení opatření k zamezení šíření koronavirové epidemie se zápis
uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. O této skutečnosti a dalším postupu budou zákonní zástupci
informováni prostřednictvím webových stránek školy.
5. Rozhodování o přijetí:
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v naší ZŠ se zahájí správní řízení
ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka ZŠ rozhodne podle platného postupu
základní školy při přijímání dětí do prvního ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup je
jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat do 30 dnů od
podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín je stanoven na 20. 4. 2022 od
10.00 do 14.00 hod v ředitelně školy.
6. Zveřejnění výsledků:
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení – v pátek
22. 4. 2022. V souladu se školským zákonem zveřejní škola seznam registračních čísel
žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti, a to na veřejně přístupném místě v
ZŠ (vstupních dveřích školy) a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž
registrační číslo přidělené ZŠ nebude na seznamu, nebyli v této škole přijati a zákonným
zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do ZŠ Hošťálková, okres Vsetín
V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a v souladu s §165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, stanoví ředitelka Základní školy Hošťálková, okres Vsetín
stanovuje kritéria:
- věk dítěte
- místo trvalého bydliště („spádová základní škola“)
- nejvyšší povolený počet žáků v základní škole.
V Hošťálkové 7. 3. 2022

Mgr. Dana Černíková, ředitelka školy

