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Ředitelství ZŠ a MŠ Cerhovice vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY  
 

 17. dubna, 19. dubna a 24. dubna 2023  
 

K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
a dále děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o jeden rok. 
 

Zápis do první třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024 proběhne v období 15. března až 15. dubna 2023 
pomocí aplikace Online zápis do školy. 
Vlastní zápis se uskuteční 17., 19. a 24. dubna 2023 v učebně 5. třídy, I. patro, číslo dveří 3. 
 

 

Postup Online zápisu: 

 otevřete si aplikaci kliknutím na šipku     

 vyplňte přihlášku pro své dítě a vyberte termín a čas zápisu ve škole 

 na email uvedený v přihlášce Vám přijde potvrzení spolu s odkazem na stáhnutí            
Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku / Žádosti o odklad dítěte 

 žádost doplňte, vytiskněte a podepište 

 podepsanou žádost vezměte s sebou k zápisu 

 spolu se žádostí ke přijetí/odkladu přineste kopii rodného listu dítěte  
a kopii kartičky ZP 
 

 
ODKLAD školní docházky pro školní rok 2023/2024 
V případě žádosti o odklad školní docházky přineste vyplněnou žádost, potvrzení  
od příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.  
Dokumenty k vyřízenému odkladu školní docházky (pediatr a doporučení PPP) doručte osobně  
do ředitelny školy do 30. dubna 2023. Žádost o odklad najdete v aplikaci Online zápis do školy. 
 
 

PŘEDČASNÝ NÁSTUP do školní docházky pro školní rok 2023/2024 
V případě žádosti o předčasný nástup dítěte do školní docházky přinese zákonný zástupce žádost  
o předčasný nástup. Dokument k vyřízenému předčasnému nástupu školní docházky přineste v den 
zápisu. Potřebný dokument najdete na webových stránkách www.zscerhovice.cz (Základní škola -> 
formuláře a dokumenty).  

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscerhovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5503
http://www.zscerhovice.cz/
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