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Informace k zápisu k povinné školní docházce  
pro školní rok 2022/2023 

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne prezenčně 4. a 6. dubna 2022 od 13 do 17 

hodin, kdy se v stanovený čas dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy.  

Pokud epidemiologická situace nebude příznivá, zápis k povinné školní docházce se 
uskuteční distančně, a to ve dnech od 4. dubna 2022 do 28. dubna 2022. 
 
Informace o organizaci a průběhu zápisu mohou být dle aktuální situace upřesněny. 
 

Podání žádosti 

1) v případě prezenčního zápisu:  

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky – formuláře k podání 

žádosti i zápisní list dítěte (případně žádost o odklad) naleznete na webových stránkách 

školy https://tiptoes.cz/ke-stazeni/.  

2) v případě distančního zápisu: 

Žádost o přijetí a Zápisní list žáka s prostou kopií rodného listu žáka je možné doručit do 

naší ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TIP TOES s.r.o. v termínech od 4. 4. do 28.4. 2022 

následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID eiejfj9) 

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na 

adresu office@tiptoes.cz 

3. poštou – na adresu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., 

Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do ZŠ,     

    Královická 915, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 

 

http://www.tiptoes.eu/
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Plnění povinnosti školní docházky (podle § 36 odst. 3 školského zákona) 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do 

prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší 6. rok věku nejpozději 

do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při 

zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky. 

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního 

roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 

přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 

docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 

zástupce. 

 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 

školského zákona ředitelka školy na základě: 

1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce (ke stažení na https://tiptoes.cz/ke-stazeni/) a  

2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky lze podat v kanceláři školy nebo 

prostřednictvím poštovní zásilky nejpozději do 28.4.2022. 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 

své oprávnění dítě zastupovat.  

http://www.tiptoes.eu/
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Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku     

Děti budou přijaty do kapacity třídy 1. ročníku podle kritérií v následujícím pořadí:  

1. Děti navštěvující česko-britskou mateřskou školu TIP TOES (kontinuita vzdělávacího 

programu je zajištěna) a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní 

docházky. 

2. Děti, jehož sourozenec je žákem ZŠ nebo předškolního vzdělávání v MŠ TIP TOES  

3. Ostatní zájemci o vzdělávání v ZŠ TIP TOES. 

4. V případě, že počet dětí, které splňují kritéria každého bodu ve stanoveném pořadí, 

překročí počet volných míst, rozhodne ředitel školy losem. 

 

Výsledky zápisu  

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.  

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno 

zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů, a to na:  

- hlavních vchodových dveřích školy 

- na webových stránkách školy: https://tiptoes.cz 

V seznamu budou uchazeči uvedeni pod přiděleným registračním číslem. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí. O vydání písemné podoby rozhodnutí si může 

zákonný zástupce požádat prostřednictvím emailu: office@tiptoes.cz . Písemnou podobu 

rozhodnutí si pak vyzvedne v kanceláři školy v předem dohodnutém termínu a čase. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci 

dítěte poštovní zásilkou do vlastních rukou. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den 3. 5. 2022. 

V Brandýse n.L. – St. Boleslavi dne 14. 1. 2022 
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