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

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!  
 
Naše Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně se připojila k jednotnému 
elektronickému zápisu všech zlínských škol, které se budou řídit tímto postupem: 
 
Zápis dětí do 1. tříd proběhne dne 4. 4. 2022. Rádi se s Vašimi dětmi v naší škole potkáme 

osobně při pohovoru.  

Rodiče své dítě zaregistrují na www.zapisdozszlin.cz. Ti, kteří nemohou využít dálkový 

přístup, dostaví se do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na této doméně. Do 

budovy školy moci vcházet po jednotlivcích v časech dle registrace a budou si řídit pokyny 

pracovníka školy, dohlížejícího u vchodu školy. Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte 

dostavit k zápisu v uvedený den, doporučujeme domluvit si telefonicky na dané škole 

(nejlépe do 12:00 vždy v daný den), jiný termín zápisu. 

K zápisu je nutno přinést vytištěnou žádost k zápisu, občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Jestliže nemá zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou 

žádost, bude s ním registrace provedena přímo ve škole. 

Proto prosíme zákonné zástupce dětí, kteří se zapsali a zaregistrovali k zápisu v naší škole 
na daný čas, aby se v tento čas dostavili do školy. S sebou přineste: 
 

1) Žádost k zápisu ( vytisknete z elektronického systému a přinesete s sebou ) 
2) Zápisový lístek ( vytisknete z webu školy a přenesete s sebou ) 
3) Občanský průkaz 
4)   Rodný list dítěte  

 
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 
V případě odkladu školní docházky o jeden rok je potřeba k výše uvedeným dokumentům 
a ve stejném termínu dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky. K této 
žádosti je nutné přiložit do 30. 4. 2023 také Doporučení školského poradenského zařízení 
(např. Pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. V tomto případě Vám rozhodnutí o odkladu školní docházky odešleme po 
dodání všech náležitostí z Vaší strany. Zvažte, zda je vaše dítě dostatečně připraveno pro 
vstup do 1. třídy. Zvažte doporučení paní učitelky ve školce, která s vaším dítětem tráví 
hodně času a ví, jak pracuje sám i v kolektivu dětí.  Na webu školy je také užitečný dokument 
o optimální/nedostačující připravenosti a její důsledky pro výuku, který vám může být 
v rozhodování nápomocen.  
 

http://www.zapisdozszlin.cz/
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Ve školním roce 2023/24 bude do 1. ročníku přijato maximálně 28 žáků.  
 
Kritéria pro přijímání žáků do Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně pro školní 
rok 2023/24: 
 
Kritéria pro přijetí:  

• Přednostně jsou přijímáni žáci z CMŠ předškolního věku         3b.                
• Sourozenec ve škole nebo ve školce                                               2b.  
• Kapacita školy  

  
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude 
přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného 
počtu bodů a všichni již nebudou moci být přijati, pořadí rozhodné pro přijetí bude 
stanoveno losem. Způsob a termín případného losování určí ředitelka CZŠ a MŠ ve Zlíně.  
Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní 
zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka CZŠ a MŠ při zápisu.  
 
 
V případě nejasností se s námi můžete spojit emailem nebo telefonicky na kontaktech 
uvedených na webových stránkách školy www.czszlin.cz  
 
Těšíme se na Vás! 
 
Mgr. Michaela Černošková 
ředitelka školy 
 


