
 Základní škola a mateřská škola Daskabát, 
  příspěvková organizace, č. p. 72, 779 00  Daskabát 
 

 

 V Daskabátu dne 17. února 2023  

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 

 

Vážení rodiče,  

zasíláme Vám informace k zápisu do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2023/2024.  

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 5. 4. 2023 od 13,00 hodin v I. třídě základní školy. 

Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném termínu, domluvte si individuální schůzku na tel. 585 358 

278 nebo pište na email: skola@zsmsdaskabat.cz.  

 

Podklady pro zápis:  

▪ žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (přiložen, je možné vyplnit až při zápisu),  

▪ zápisní list dítěte (přiložen, je možné vyplnit až při zápisu),  

▪ rodný list dítěte (kopie, scan, foto),  

▪ občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce – doloží 

své oprávnění dítě zastupovat.  

▪ u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení 

odkladu.  

 

Podklady pro odklad:  

▪ žádost o odklad plnění povinné školní docházky,  

▪ zápisní list dítěte,  

▪ rodný list dítěte (kopie, scan, foto),  

▪ vyjádření PPP/SPC,  

▪ vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa,  

▪ občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce – doloží 

své oprávnění dítě zastupovat.  

 

Varianty zápisu:  

▪ osobně ve škole – osobní účast zákonného zástupce s dítětem dle individuální domluvy zápisu v 

konkrétním dohodnutém termínu na tel. čísle 739 871 689 nebo emailem: skola@zsmsdaskabat.cz. 

Prosím, dohodněte si tímto způsobem termín zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku. Předpokládané 

časové rozmezí zápisů – od 13,00 do 18,00 hodin.  



 

▪ distanční formou (v případě, že nemůžete přijít k zápisu osobně):  

- poštou - zaslat všechny vyplněné podklady, přiložit kopii rodného listu dítěte, na adresu školy: 

Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o., Daskabát 72, 779 00. Lze vhodit také osobně do 

poštovní schránky školy (poštovní schránka školy je umístěna u vchodu do mateřské školky).  

- datovou schránkou – zaslat všechny vyplněné podklady, přiložit kopii rodného listu dítěte, do datové 

schránky, ID datové schránky: 77gmcky.  

- emailem – zaslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem, přiložit kopii 

rodného listu dítěte, na email: skola@zsmsdaskabat.cz. Základní škola a mateřská škola Daskabát, 

příspěvková organizace, č. p. 72, 779 00 Daskabát  

 

Odevzdáním výše uvedených dokumentů je ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní 

řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (či udělení odkladu zahájení 

školní docházky).  

 

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Organizace zápisu:  

▪ k zápisu přichází zákonný zástupce v domluveném konkrétním termínu, nebo podá žádost o přijetí k 

základnímu vzdělávání a doručí jí jedním z výše uvedených způsobů (viz odstavec varianty zápisu).  

▪ dítě nemusí být u zápisu přítomné, ale samozřejmě se těšíme, že Vás i s Vašim předškolákem ve škole 

přivítáme a naši školu Vám v tento slavnostní den ukážeme.  

▪ při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce svůj průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte. Zároveň zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. V případě 

provádění zápisu poštou, datovou schránkou, či emailem, bude registrační číslo dítěte sděleno osobně 

nebo emailem zákonnému zástupci.  

▪ Pokud je zapisované dítě přítomné u zápisu, může se zúčastnit hravé části zápisu, pokud s tím souhlasí 

zákonný zástupce dítěte. Jedná se o neformální aktivity, např. krátký rozhovor, hra, básnička, písnička, 

pohádka, aj.  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:  

▪ Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti 

o přijetí (zahájení správního řízení). Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání se 

oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých 

uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to na dobu 15 dnů.  

▪ Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámené.  

▪ Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři školy.  

▪ Zákonný zástupce dítěte obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí.  



 

Závěrem bychom Vám chtěli sdělit, co vše naše škola žákům nabízí:  

▪ příjemné domácí prostředí;  

▪ výuka anglického jazyka od 2. ročníku;  

▪ výuka informatiky od 4. ročníku, děti se však učí pracovat s interaktivní tabulí, tablety či počítači již 

od prvního ročníku;  

▪ pozornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;  

▪ individuální přístup k žákům;  

▪ zkušenosti s distanční výukou, zapůjčení techniky pro online výuku, maximální vzdálená podpora 

chybějícícm žákům;  

▪ projekty, akce, kulturní a sportovní aktivity;  

▪ soutěže sportovní, literární, aj.;  

▪ zábavná školní družina pro všechny ročníky naší školy, a to ranní družina od 6,30 hodin a odpolední 

družina do 16,00 hodin;  

▪ pohybové aktivity dětí, častý pobyt venku;  

▪ stravování ve školní jídelně;  

▪ lyžařské výcviky, turistické výlety do přírody, plavání dětí, škola v přírodě;  

▪ velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem – Obec Daskabát;  

▪ spokojená a přátelská atmosféra ve škole, kterou vytváří jak děti samy, tak naši pedagogové a všichni 

ostatní pracovníci školy. Samozřejmě vstřícné a trpělivé jednání rodičů nám k vytváření této atmosféry 

velmi napomáhá.  

 

V měsíci březnu se uskuteční ve škole návštěva předškoláků z naší MŠ. Děti navštíví třídy, školní 

družinu, tělocvičnu a vše si prohlédnou. Vyzkouší si sezení ve školní lavici a seznámí se s žáky školy a 

vyučujícími.  

Pro Vás a Vaše děti je také možná individuální prohlídka školy. V případě Vašeho zájmu nás prosím 

kontaktujte na tel. č. 585358278 nebo emailem: skola@zsmsdaskabat.cz.  

 

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku Základní školy a mateřské školy Daskabát, p. o. Mgr. Evu 

Maršálkovou.  

 

Těšíme se na Vás.  

 

Mgr. Eva Maršálková v. r.  

ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 

 

 

 
Daskabát č. p. 72, 779 00  Daskabát | IČ: 70985901 | telefon: 585 358 278 | email: skola@zsmsdaskabat.cz | www.zsmsdaskabat.cz 

mailto:skola@zsmsdaskabat.cz

