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Zápis do 1. ročníku  

Obor vzdělání: základní škola a základní škola speciální 

Naše škola je určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými 

vadami a s poruchami autistického spektra. 

Termín: 4. a 5. dubna 2022 (8  - 16 hod) 

Individuálně si, prosím, rezervujte termín zápisu na e-mailu: info@zspbydzov.cz, tel.: 

495 490 318. Možnost zápisu i v jiném termínu do 30. dubna 2022.  

 

Žádosti k základnímu vzdělávání přijímáme: 

 datovou schránkou (ID datové schránky: tbg99wa), 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail: info@zspbydzov.cz), 

 poštou (možno předat v obálce v úřední den do kanceláře školy), 

 osobně, 4. a 5. dubna 2022, v jiný den prosíme rezervovat termín zápisu, škola bude 

organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k setkání vyššího počtu osob v prostorách 

školy. 

 

K zápisu je nutné doložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, 

doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) případně jiné důležité 

zdravotní doporučení. Pro případný odklad školní docházky je nezbytné předložit doporučení 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023: 

Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do školy podle § 16/9 

školského zákona.  

Počet přijímaných žáků bude naplněn do maximální kapacity školy, v případě její překročení 

je rozhodující závažnost doporučených podpůrných opatření. 

Cizinci - uprchlíci 

K zápisu do 1. ročníku ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci 

s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu 

cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – 

uprchlíky je určen termín zápisu 3. června 2022. 
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Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з 

візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) 

Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 

зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 

3 червня 2022. 

 

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci 

z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) 

Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja 

v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu 3 

červnja 2022. Alternativna data 


