
Základní škola a Mateřská škola Radostice                                                                            

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Školní 80, Radostice, 664 46                                                                                                         

IČO 70995141 

Zápis pro školní rok 2023/2024 

Ředitelka školy stanovuje v souladu § 46, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 

termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání dne 19.4. 2023. 

Termín a čas zápisu 

  středa 19. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin 

Rezervace času zápisu přes rezervační systém na webu školy. 

Zápis se bude konat formou individuální schůzky, které budou přítomni - 

zapisované dítě, jeden zákonný zástupce dítěte a pedagog školy. 

 

Povinnost přihlášení k zápisu:         

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které dosáhne 

do 31.8.2023 věku 6 let. 

Předpokládaný počet přijatých: 10 

K zápisu s sebou přineste:  

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu  vzdělávání                                                  
2. Zápisní list 
3. Rodný list dítěte (stačí i prostá kopie) 
4. OP zákonného zástupce 

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, k zápisu s sebou přineste:                                        

- vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky  ( ke stažení na web.stránkách školy)                                                                           

- posudek poradenského zařízení a odborného lékaře o odkladu                                                   -

- rodný list dítěte                                                                                                                                        

- OP zákonného zástupce   

 

 



Průběh zápisu 

 

Čas zápisu si  zákonný zástupce dítěte rezervuje na webu školy, případně jej 

komunikuje s vedením školy. 

Zákonný zástupce se s dítětem dostaví 10 minut před plánovaným časem zápisu  

do 1. patra budovy Základní školy Radostice. 

1. Formální část- zpracování žádosti a dokumentů předávaných zákonnými zástupci 

dítěte. 

2. Motivační část – rozhovor pedagoga s dítětem. Zjišťování školní zralosti – 

vyspělost po stránce sociální, emoční, grafomotorické a verbální.  
 

Kritéria přijetí 

1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Radostice, která školu zřizuje. 

2. Děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, kteří v  Základní škole a Mateřské škole 

Radostice mají sourozence. 

3. Děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, kteří v předškolní vzdělávání 

navštěvovaly Mateřskou školu Radostice. 

4. Děti s místem trvalého pobytu v obcích, které spadají do společného školského 

obvodu. 

5. Děti s místem trvalého pobytu v jiných obcích mimo společný školský obvod. 

 

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Základní škola a Mateřská škola 

Radostice svojí ředitelkou. 

 

   


