
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace 

Zápis do 1. tříd 2022/2023 

podrobný návod registrace 

 

Otevřete následující odkaz (i pokud žádáte o odklad): 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41121  

 

Vyplňte základní údaje o dítěti a jednom zákonném zástupci (v případě dvojčat vyplňte Dítě č. 2): 

 

 

 

Tlačítkem Potvrdit a přejít na výběr termínu se přesunete na výběr termínu online schůzky. Pečlivě zkontrolujte 

zadaný e-mail! Přes něj bude škola komunikovat.  

Nezapomeňte zaškrtnout následující pole, pokud se vašeho 

dítěte týkají. Mají vliv na pořadí uchazečů (viz kritéria na 

www.zsobreziny.cz) 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41121


V dalším kroku vyberte místnost zápisu. Třídy budou vyzdobeny podle pohádkových postav, aktivity proběhnou ve 

všech třídách stejné. 

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v termínu 8. a 9. dubna, vyberte Náhradní termín (libovolný čas) a napište e-

mail řediteli školy (nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz) a domluvíme termín a formu zápisu (možnost i online 

schůzky). 

 

V dalším kroku vyberte místnost zápisu - vybraný termín se zvýrazní zeleně. 

 

Vyberte místnost  

   

mailto:nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz


Po Dokončení registrace se objeví náhled e-mailu (pozor: e-mail může být odmítnut vaší schránkou jako spam a 

nemusí být doručen), proto si opište registrační číslo a stáhněte si žádosti z tohoto náhledu. 

 

 

 

 Důležité je registrační číslo. Pod tímto číslem bude oznámeno rozhodnutí o přijetí. 

Tímto odkazem stáhněte Žádost o přijetí a vyplňte (je možné vyplnit v počítači), vytiskněte a doneste s sebou k 

zápisu: 
 

 

    

  

 

Údaje z registrace máte předvyplněné, 

ostatní doplňte. 

Počet let výuky Aj používáme na 

rozdělení skupin v 1. třídách 

 

Doplňte druhého zákonného zástupce 

 

Adresa, pokud se liší od trvalého pobytu 

Vyplňte údaje, které by škola měla vědět 

při nástupu do školy (můžete 

zkonzultovat u zápisu).  

Přípravnou třídu škola nezřizuje.  

 

Uvedené údaje jsou orientační, nejsou 

přihláškou do ŠD ani ke stravování, ty 

budeme řešit v červnu. 

 



Žádost o odklad školní docházky 
- v registraci zaškrtněte políčko Budeme pro dítě žádat odklad 

 

V e-mailu přijdou odkazy na 2 dokumenty. Žádost o přijetí vyplníte stejně, jak je popsáno výše (pouze v políčku 
žádost o odklad PŠD vyplníte ANO).  

Navíc Vyplníte Žádost o odklad: 

 

Obě žádosti + přílohy doneste do školy v termínu zápisu. 

  

Údaje z registrace se opět vyplní, doplňte 

chybějící údaje u zákonného zástupce. Opět 

je možné vyplnit na počítači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud ještě nemáte vyřízeny uvedené 

doklady, je potřeba je doložit nejpozději  

do 30. června 2022. 

 



Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude zaevidována až po doručení do školy.  

Registrace bude povolena do 9. dubna 2022 do 10:00 hod. V případě náhradního termínu je nutné domluvit termín 
zápisu a předání dokumentů do 12. dubna 2022. Zápis musí proběhnout do konce dubna. 

 

Pokud chcete žádat o předčasné přijetí ke školní docházce a nemáte ještě vyšetření z pedagogické poradny, zavolejte 
a domluvíme další postup. 

 

V případě technických problémů nebo dotazů kontaktujte ředitele školy 

Mgr. Vladimíra Nekvindu, 565 598 100, 774 741 201, nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz  

 

 

V Jihlavě 31. března 2022 

 

        Mgr. Vladimír Nekvinda 

        ředitel školy 

 

mailto:nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

