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Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
tyto informace patří těm, kteří mají dítě narozené od 1. 9. 2015 
do 31. 8. 2016 a jsou povinni podat žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání do prvního ročníku.  

 
Pro školní rok 2022/2023 přijímáme žáky do prvního ročníku na základě 
zveřejněných kritérií na webu: skolaskvorec.cz 
 
Elektronická přihláška bude aktivní od 21. 3. od 00.01 hodin do 20. 4. 
2022 do 23.59 hodin.  
Tento odkaz slouží k vytvoření elektronické přihlášky k zápisu, která 
je pro Vás dostupná na webu: skolaskvorec.cz 
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolaskvorec/KWE015
_Prihlaska.aspx?ID=3326  
 
Postup: 

• rozklikněte odkaz 
• vyplňte Přihlášku k zápisu (růžová pole jsou povinná) 
• zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů 
• potvrďte 
• vyberte si místnost (téma pohádky) 
• vyberte čas 
• dokončete registraci 
• stáhněte si Žádost o přijetí 
• vyplňte pravdivě požadované údaje 
• zapište si registrační číslo 
• vytiskněte si Žádost o přijetí 
• v níže uvedeném termínu podejte Žádost o přijetí jedním ze čtyř uvedených způsobů 

ODKLAD 
• v případě, že budete žádat o odklad, nezapomeňte v Přihlášce k zápisu označit „Budeme pro 

dítě žádat odklad“ 
• po registraci a výběru termínu motivační části zápisu vám budou nabídnuty 2 přílohy (Žádost 

o přijetí a Žádost o odklad), které vyplňte 
• vyplňte pravdivě požadované údaje 
• zapište si registrační číslo 
• vytiskněte si Žádost o přijetí a Žádost o odklad 
• v níže uvedeném termínu podejte obě žádosti jedním ze čtyř uvedených způsobů 
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n V letošním školním roce budeme přijímat asi 28 žáků s trvalým bydlištěm 
Škvorec a Třebohostice. 

n Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání budou přijímány od 11. 4. do 
20. 4. 2022. 

n Motivační část zápisu bude probíhat v pátek 22. 4. 2022 od 9.00 – 16.00 hodin 
v budově Základní školy v Třebohosticích.  

n Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku naleznete na 
zveřejněném odkaze, přiložte kopii rodného listu a u cizinců doklad o povolení 
pobytu (bez ověření). 

n Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, podle kterého se budete dále 
orientovat. 

 
 
 Způsob podání žádosti 
 

n Všechny požadované tiskopisy zasílejte: 
a) prostřednictvím e-mailu: reditel@skolaskvorec.cz (přílohy s elektronickým 
podpisem)  
b) datovou schránkou: ID: rwzmsy8 
c) osobně do kanceláře školy od 11. 4. do 20. 4. 2022, v pracovní dny od 13.00 
do16.00 hodin (přílohy s originálními podpisy) 
d) poštou – doporučeným dopisem (přílohy s originálními podpisy) 

 
 

n Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými 
doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny 
nebo SPC a praktického lékaře). Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v 
termínu zápisu podat žádost o odklad také. Po doplnění stanovisek odborníků 
kontaktujte ředitelku školy pro doložení dokumentů, nejpozději do 31. 5. 2022. 
V případě neobdržení povinně doložených příloh se řízení o rozhodnutí odkladu 
školní docházky přerušuje, pokračuje po jejich dodání. 

 
Další informace 

n Žádosti budeme zpracovávat a aktuální informace zveřejníme na webových 
stránkách školy a v informační desce školy ve Škvorci. 

n Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je třeba něco upřesnit, budeme vás 
kontaktovat. 

n Zákonní zástupci mají před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. 
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n O přijetí dítěte se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude 
zveřejněno na webových stránkách školy a v informační desce školy. 

n V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním doporučenou poštou 
a budete kontaktováni ředitelkou školy. 

 
 
Kontakty 

n reditel@skolaskvorec.cz, mobil 725 521 692 
n www.skolaskvorec.cz 
n Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště pro    

Prahu – východ, Sportovní 846/22, Praha 10 – Vršovice (budova České pošty, 
3. patro), tel. 281867331 

 
          DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 
 
                                                                           Mgr. Hana Korbelová 
                                                                                 ředitelka školy 
 
 
 
 
 


