
Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace 

679 06 Jedovnice, Nad Rybníkem 401, IČ: 62073095  

Tel.: 516 442 224, e-mail: kancelar@zsjedovnice.cz 

 

 

Postup při zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ Jedovnice  

pro školní rok 2022/2023 

 
1. Elektronická registrace termínu před vlastním zápisem ve škole 

 

K prezenční formě zápisu ve škole je potřeba rezervace konkrétního termínu a času přes 

objednací systém Školy OnLine (pokud nemáte možnost elektronického registrace, je možné 

se objednat k zápisu telefonicky v kanceláři školy – tel. 516 442 224 v době od 7:00 do 14:00 

hod.). Elektronická registrace k zápisu bude dostupná od 23. 3. do 11. 4. 2022. 

 

Postup elektronického přihlášení k termínu prezenčního zápisu: 

1. Zadejte do internetového prohlížeče odkaz https://bit.ly/3uP7WKq a přejděte na 

stránku s úvodním formulářem pro přihlášení k zápisu. Po vyplnění požadovaných 

údajů o dítěti a zákonném zástupci a po udělení souhlasu se zpracováním osobních 

údajů se formulář odešle do databáze Školy OnLine. V tomto kroku můžete zadat zápis 

více dětí, a také uvést, zda žádáte o odklad školní docházky, případně vyplnit, že dítě 

už odklad mělo. Nastavení třídy sourozence, který už školu navštěvuje, poslouží ke 

spárování dětí pod jeden účet zákonného zástupce. 

2. V dalším kroku kliknutím na tlačítko Výběr termínu vyberete volný termín zápisu. 

3. Na základě Vámi uvedených údajů bude ve Škole OnLine vygenerován formulář pro 

zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, do kterého se Vámi zadané údaje předvyplní.  

4. Můžete ve formuláři doplnit zbývající údaje a formulář doručit škole. 

5. Formulář žádosti lze doručit: 

a. Osobním podáním v budově školy během zápisu. 

b. Do datové schránky školy před termínem zápisu 

c. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostým 

emailem) před termínem zápisu 

6. Jako doložení rodného listu dítěte postačuje předložení jeho prosté (neověřená) kopie, 

možné je i jeho zaslání dálkovým způsobem. 

7. Dokumenty potřebné pro zápis dítěte, jako je např. Žádost o odklad školní docházky, 

Doporučení Školského poradenského zařízení apod. je třeba opět doručit škole. 

 

 

2. Zákonný zástupce nemá možnost vyplnit formulář elektronicky 

 

Pokud nemáte možnost elektronického vyplnění formuláře, je potřeba si předem domluvit 

schůzku v kanceláři školy a přinést potřebné dokumenty (rodný list dítěte a občanský průkaz 

zákonného zástupce). V tomto případě je možné formulář vyzvednout vytištěný ve škole, 

vyplnit a podepsat, případně přímo ve škole vyplnit online variantu formuláře a rovnou ji 

podpisem potvrdit – k dispozici Vám budou radou i pomocí pracovníci školy.  
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