
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ), 
se v LITVÍNOVĚ uskuteční 

ve středu 6. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hod 
a ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 8.00 do 15.00 hod. 

  Zápisy budou probíhat běžným způsobem za osobní přítomností dětí a zákonných
zástupců. 

 
 

1.    Při příchodu k zápisu do budoucích 1. tříd je potřeba předložit platný občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list dítěte

2.    Dále je potřeba vyplnit a předat škole: Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní lístek               
(ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v mateřské škole) Tyto dokumenty
jsou potřebné, i když zvažujete odklad školní docházky ( = nejprve musí být dítě přijato            
 k základnímu vzdělání, až po splnění dalších podmínek mu může být udělen odklad školní
docházky) 

V rámci zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/ 2023 můžete využít i elektronickou registraci.
Jedná se o zapsání do elektronického systému školy, případnou rezervaci konkrétního místa     
 a času a vygenerování kódu pro přijetí vašeho dítěte. 
Registraci, která bude přístupná od 21. 3. 2022 od 8:00h do 4. 4. 2022 do 10:00h, můžete
provést zde 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsruska/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5085

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena povinná školní docházka u zápisu v roce 2021,
jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy. Všechny informace         
 k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách škol, u kterých budou zákonní zástupci žádat      
 o přijetí do 1. třídy.

V případě zájmu o individuální prohlídku školy kontaktujte prosím zástupkyni pro I. stupeň ZŠ 
Mgr. Gabrielu Komůrkovou (komurkova@zsruska.cz). 

V pondělí 11.4. 2022 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve středu 13. dubna 
na webových stránkách a vývěsce školy.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsruska/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5085


Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu
Základní školy a Mateřské školy   Litvínov, Ruská 2059 okres Most.
V případě volné kapacity do určeného počtu 72 žáků ve třech prvních třídách základní
školy budou přijaty ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní
školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059 okres Most. 

písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce
doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího
posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující
věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 
 kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu
do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 doručí rodiče vyplněné formuláře svého dítěte,
které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015          
 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní
docházky     o jeden rok.
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu
školy (www.zsruska.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které
bude dítěti přiděleno (zasláno zákonným zástupcům na email). Do tříd se přednostně zařazují
děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou
stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme 3 první třídy s maximální kapacitou 72 žáků. 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy,
kterou zákonný zástupce žáka zvolil.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky      
 o jeden školní rok na základě:

1.

2.

http://www.3zs.cz/

