
ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24 
 

 

Termín:  pondělí 17. dubna a úterý 18. dubna od 14 do 18 hod 

náhradní termín v pondělí 24. dubna 2023 od 14 do 16 h 
 

Jak se objednat:   od 10. 3. na webových stránkách školy: www.zs-lysolaje.net  
popř. telefonicky na čísle: 220 912 115 

    

Co s sebou:   rodný list dítěte  
občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště) 

v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu 

vyplněnou žádost o přijetí dítěte (lze stáhnout z webu školy nebo 
možno vyplnit při zápisu- formuláře budou k dispozici na chodbě) 
 

Kdo se zapisuje:  děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 děti po odkladu školní docházky z loňského roku 

 je možné zapsat i dítě mladší, v případě narození: 

od září do prosince 2017 je potřeba žádost rodičů + doporučení PPP,  

od ledna do června 2018 žádost rodičů + doporučení PPP + doporučení 
odborného lékaře 
 

Kritéria přijetí:  dítě s trvalým bydlištěm v Lysolajích 
    dítě, které má v naší škole staršího sourozence 
 

Rozhodnutí o přijetí:  na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem a na 
vývěsce venku,  
zasílá se pouze rozhodnutí o nepřijetí, rozhodnutí o přijetí je uloženo ve 

škole k vyzvednutí rodiči. 

  Termín ze zákona je do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.  
 

Odklad školní docházky: odevzdat vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (formulář 
je na webu školy) + vyjádření PPP a odborného lékaře.  
Termín – v době zápisu (duben). 

Pokud dítě již odklad mělo, rodiče se k zápisu dostaví a potvrdí svůj zájem 

vyplněním žádosti o přijetí. 

Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte – DESATERO PRO RODIČE 

(materiál k nahlédnutí na stránkách MŠMT, v mateřské škole)   

 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 

 

Kontakt na Pedagogicko - psychologickou poradnu Prahy 6:  
Vokovická 32/3, Praha 6, tel. 220 612 131,  
PhDr.Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD 
e-mail: martanova@ppp6.cz 

http://www.zs-lysolaje.net/
mailto:martanova@ppp6.cz

