
 

 

Organizace zápisu do 1. tříd 

Termín: 1. 4. – 26. 4. 2021 

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Pokud je to 

možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.   

Žádost o přijetí musí podat zákonný zástupce dítěte narozeného od 1. 9. 2014 

do 31. 8. 2015 a také zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné 

školní docházky v roce 2020.  

Co musíte doložit: 

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

2. Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie bez ověření) 

3. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prostá kopie bez 

ověření) 

Naše škola Vám nabízí několik možností přihlášení dítěte k povinné školní 

docházce (v tabulce si vyberte jednu z možností): 

 Možnost zápisu Poznámka 
1 Využitím rezervačního systému „Zápis online“ 

 
!Stačí ctrl + kliknutí na odkaz v poznámce! 

                                                            
2 Vložením do schránky na budově školy 

 
obálku označte „Zápis“ 

3 E-mailem bez elektronického podpisu na 
adresu 
 

zs-manesova@iol.cz 
do 5 dnů musíte přijít podepsat 
žádost do kanceláře školy 
 

5 Poštou na adresu školy 
 

ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p.o. 
Mánesova 485, 349 01 Stříbro 
 

4 E-mailem s elektronickým podpisem na 
adresu 

zs-manesova@iol.cz 

6 Datovou schránkou 
 

frimssq 

 

 

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-manesova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44065


 

 

 

Tiskopisy najdete na webových stránkách školy www.zs-manesova.cz nebo již 

vytištěné na nástěnce ve vstupu do budovy školy.  

 

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle: 374 622 406.  
 

 

Přidělení registračního čísla: 
Žádost bude zpracována pod přiděleným registračním číslem, které Vám sdělíme 

na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky. 

 

Zveřejnění výsledků zápisu 
Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webových stránkách školy a 

vyvěšena na vstupních dveřích budovy školy. 

 

Kritéria pro přijetí: 
(kritéria budou uplatněna pouze v případě vysokého počtu přihlášených žáků) 

1. Příslušnost do spádového obvodu školy 

2. Sourozenec již navštěvuje tuto školu 

3.  Pořadí přijetí žádosti 

4.  Los 

Kapacita naší školy je však dostatečná a obvykle přijmeme všechny přihlášené 

žáky bez ohledu na výše uvedená kritéria. 

Prezentace ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-manesova.cz/wp-content/uploads/2021/03/ZAKLADNI-SKOLA-STRIBRO-MANESOVA.pps


 

 

Odklad povinné školní docházky  

- pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31.8. 2015 

Jak na to: 

1. Podáte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Žádost on-line: stačí   ctrl + kliknutí na odkaz        

 

 

2. Podáte žádost o odklad povinné školní docházky 

o k žádosti přiložíte: 

 doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)  

 doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického 

psychologa 

 

Tiskopisy najdete na webových stránkách školy www.zs-manesova.cz nebo již 

vytištěné na nástěnce ve vstupu do budovy školy.  

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle: 374 622 406.  

 

Kontakt na PPP Tachov: 

Pracoviště Tachov:  

Tel: 374 723 158 

 

Pracoviště Stříbro: 

Tel: 374 623 773 

Pokud bude mít dítě „odklad“, může navštěvovat přípravnou třídu, kterou naše škola pravidelně 

zřizuje. Je třeba, aby PPP dítěti tuto možnost předškolního vzdělávání doporučila. 

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-manesova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44065

