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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2022/2023 
 

 TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU 

▪ Pro školní rok 2022/2023 termín zápisu stanovujeme na 5. a 6. 4. 2022, náhradní termín 

po dohodě s ředitelkou školy (nejpozději do 13. 4. 2022) 

▪ Zápis bude probíhat v budově „Školiček“ – Okružní 1102, oba dny od 13.00 do 17.00 

▪ S sebou přineste rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku        

(od 28. 3. na webových stránkách školy), v případě cizinců i povolení k pobytu               

a překlad rodného listu 

▪ Žadatelé o odklad povinné školní docházky přinesou i potřebná doporučení (viz níže) 

 REGISTRACE K ZÁPISU 

▪ Od 28. 3. do 1. 4. 2022 na webových stránkách školy (www.zsstaraboleslav.cz/zapis) 

vyplňte elektronickou přihlášku a zarezervujte si termín i konkrétní čas zápisu 

VĚK DÍTĚTE 

▪ 6 let k 31. 8. 2022 

děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky    

z loňského školního roku 

▪ 5 let k 31. 8. 2022 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný 

zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: 

a) dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, doloží zákonný zástupce 

doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna 

nebo speciálně - pedagogické centrum) 

b) dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023, doloží doporučení 

školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo 

speciálně - pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře 



 

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD 
 

▪ Doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna 

nebo speciálně-pedagogické centrum) 

▪ Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

▪ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

▪ Žádost o odklad povinné školní docházky 

▪ O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat         

a výše uvedená doporučení dodat do 30. 4. 2022 (žádost o odklad ke stažení na 

stránkách školy) 

 

 

 KRITÉRIA PŘIJETÍ 

 

POŘADÍ 

KRITÉRIA 
SKUPINY ŽADATELŮ 

ZPŮSOB PŘIJETÍ PŘI 

PŘEKROČENÍ POČTU 

VOLNÝCH MÍST 

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném 

školském obvodu ZŠ Stará Boleslav 

losování 

 

2. Děti s trvalým pobytem na území města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

losování 

3. Děti s pobytem mimo území města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

losování 

  

▪ Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav č.3/2021, 

(https://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=59517) 

 

▪ Případné losování proběhne 20. 4. 2022 v 16 hodin v hlavní budově školy (Jungmannova 

164, Stará Boleslav) mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Provede jej ředitelka 

školy za přítomnosti člena školské rady a zástupce zřizovatele. Účast zákonných zástupců 

dětí bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace. O průběhu losování bude 

pořízen protokol. 

https://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=59517


 

 

▪ V souladu s §38 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) bude dne 19. 4. 2022                            

od 14 do 16 hodin umožněno zákonným zástupcům dítěte v hlavní budově školy, 

Jungmannova 164, nahlédnout do spisu. Dle § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo 

vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

 

▪ Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce 

školy a na webových stránkách školy 22. 4. 2022  

 

▪ Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní 

docházky ve školním roce 2022/2023 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného 

zástupce. 

 

ODVOLÁNÍ 

 

▪ Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy        

ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení rozhodnutí 

▪ Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž 

činnost vykonává ZŠ Stará Boleslav, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Jungmannova 164 a rozhoduje o něm Středočeský krajský úřad 

 

 

 


