
INFORMAČNÍ LIST K ZÁPISU 

Zápis je určen pro všechny děti, které k datu 31. 8. 2022 dovršily věku 6 let, a pro děti po odkladu. 

TERMÍN 

Zápis se koná ve dnech 1.–9. 4. 2022. 

ZPŮSOB ZÁPISU 

On-line forma 

Zápis prostřednictvím on-line formuláře bude možné provést v termínu 1.–9. 4. 2022 od 8:00 do 20:00 

na internetové stránce www.zsgorkeho.cz/skola/zapis/ 

Na této stránce vyplňte Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Vytištěnou a podepsanou 

žádost doručte do školy v termínu zápisu, tedy 1.–9. 4. 2022, a to do kanceláře školy, do poštovní 

schránky, poštou, nebo přímo v den prezenčního zápisu.   

Prezenční forma 

Osobně se k zápisu můžete s dítětem dostavit v pondělí 4. 4. a úterý 5. 4. 2022 od 14:00 do 17:30. 

Potřebné písemnosti, tedy Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, můžete vyplnit přímo 

ve škole s přítomnými pedagogy, nebo s předstihem doma na výše uvedené internetové adrese. 

K prezenčnímu zápisu je nutné donést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Ve škole budete mít možnost konzultace se školní psycholožkou nebo se školní speciální pedagožkou. 

Obecné informace k zápisu 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které poslouží jako jedinečný identifikátor při vzájemné 

komunikaci a zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Seznam přijatých žáků bude na stránkách a budově 

školy vyvěšen do 30 dnů od ukončení zápisu. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným 

dopisem. 

Zákonní zástupci mají dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, před vydáním 

rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání možnost vyjádřit se k probíhajícímu přijímacímu 

řízení dne 12. 4. 2022 v čase 13:00–14:00, a to v kanceláři Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 

Gorkého 39, příspěvkové organizace. 

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00. Doporučujeme průběžně sledovat internetové 

stránky školy, na kterých se budou s předstihem objevovat informace vztahující se k začátku školního 

roku, jako seznamy pomůcek, pozvánky na doprovodné akce apod. 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Pokud si nejste jisti připraveností (školní zralostí) svého dítěte, poraďte se a nechte si vyhotovit 

doporučení některého školského poradenského zařízení. 

  

www.zsgorkeho.cz/skola/zapis/


Budete-li žádat o odklad školní docházky, vyplňte: 

• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

• Žádost o odklad 

K uvedeným formulářům přiložte: 

• Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky pro vaše dítě 

• Doporučení odborného lékaře, např. pediatra nebo klinického psychologa 

Všechny písemnosti doručte do školy v termínu zápisu, tedy 1.–9. 4. 2022,  a to do kanceláře školy, 

do poštovní schránky, poštou, nebo přímo v den prezenčního zápisu.   

Pokud nebudete mít v době zápisu vyhotovena některá doporučení, je možno je dodatečně doručit 

do 30. 5. 2022.   

Sledujte stránky školy, do 30 dnů bude vaše žádost vyřízena. 

 

KONTAKTY NA VYBRANÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Pedagogiko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc 

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc 

tel.585 221 045, www.ppp-olomouc.cz 

Speciálně-pedagogické centrum – logopedická poradna  

třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc 

tel. 585 158 950, www.logopaed.cz 

http://www.ppp-olomouc.cz/
http://www.logopaed.cz/

