
 
 

Základní škola a Střední škola  CREDO, o.p.s. 

Mozartova 43, 779 00 Olomouc 

tel.: 605 000 641 

e-mail: credo_ops@cmail.cz 

___________________________________________________________________________ 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

KDY:  4.4. 2023     12,00 – 16,30 hod 

KDE:  ZŠ a SŠ CREDO, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc 

           1. budova, 1.patro 

 

PODMÍNKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU: 

 k  zápisu se hlásí děti, které dovrší nejpozději 31. 8. 2023 šest let 
 zápisu se účastní rovněž děti, jimž byla odložena školní docházka v roce 2022/2023 

 Děti, které v roce 2022/2023 dostaly odklad školní docházky, u zápisu doloží      

rozhodnutí o odkladu školní docházky z jiné školy, která o odkladu rozhodla.  

 každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo  

Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu 

školy a na úřední desce u vstupních dveří školy po ukončení správního řízení. 

 ve školním roce 2023/2024 bude přijato 5 žáků. 

 

 ZPŮSOB KONÁNÍ ZÁPISU  

V daný termín dne 4. 4. 2023 proběhne formální i motivační část zápisu. 

Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, společně 

s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a sdělí 

informace o dalších speciálních vzdělávacích potřebách svého dítěte.  

mailto:credo_ops@cmail.cz


 To platí i pro zákonné zástupce dětí, kteří žádají o odklad školní docházky. Zastupuje-li dítě 

jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování dítěte (např. 

soudní rozhodnutí). 

Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu účastní. Probíhá formou rozhovoru a hry 

se speciálním pedagogem, cca 10 min. 

 

CO S SEBOU K ZÁPISU:  

 Pokud budete žádat o PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, vyplňte a doložte: 

 zápisní lístek 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

 doporučení Školského poradenského zařízení (SPC) k zařazení dítěte do školy zřízené 

podle §16 odst. 9 školského zákona (Doporučující posouzení) 

 kopii dokladu Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané školou 

v minulém školním roce 

 kopii OP zákonného zástupce dítěte 

 kopii rodného listu dítěte  

Pokud budete žádat o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, vyplňte a doložte:  

 žádost o odklad povinné školní docházky  

 doporučení Školského poradenského zařízení (SPC) k odkladu školní docházky 

 potvrzení dětského lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky 

 kopii rodného listu dítěte  

 kopii OP zákonného zástupce dítěte 

 

Příslušné formuláře jsou ke stažení v záložce „Dokumenty“ na webových stránkách školy 

www.credoskola.cz  

 

Další informace na tel. čísle: 605 000 641 – ředitelka školy Mgr. Blanka Vacková. 

 

 

 

                                              

                                                                            Mgr. Blanka Vacková, ředitelka školy                                                                                                     
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