
Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024  
do ZŠ Rudná, okres Praha – západ 

 
Pokyny k vyplnění elektronické přihlášky 

 
Vážení rodiče, 

chcete-li zapsat své dítě do naší školy, vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději v pondělí 24. 4. 2023. 
(Následující den bude aplikace znepřístupněna.) 
 
Aplikace bude spuštěna 15. 3. 2023 na webových stránkách školy.  
 

Dříve než začnete vyplňovat elektronickou přihlášku, pečlivě si přečtěte instrukce. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Postup elektronického přihlášení dítěte do první třídy: 
 
1. Klikněte v termínu 15. 3. - 24. 4. 2023 (včetně) na odkaz:  
     
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrudna/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4573 
 
2. Vyplňte  Elektronickou přihlášku k zápisu pro Dítě č. 1. 
    (Pokud zapisujete více dětí např. dvojčata, případně jedno dítě  k zápisu poprvé  a  druhé po odkladu,   
    po vyplnění údajů na záložce Dítě č. 1, klikněte v horní liště na záložku Dítě č. 2…a postup opakujte.) 
 

Ø Zaškrtněte políčko s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů / GDPR. 
Ø Přihlášku  ODEŠLETE. 

     
     Následně obdržíte potvrzovací e-mail (doporučujeme zkontrolovat  i složku  Nevyžádaná pošta, Spam)  
     o jejím  přijetí  školou  spolu s jedinečným vygenerovaným registračním  číslem  přihlášky,   které si 
     uložte a  uvádějte  jej vždy při komunikaci se školou. 
     (Pod  tímto  číslem  bude uvedeno Vaše  dítě v anonymním  seznamu přijatých  a  nepřijatých  žáků.) 
 
3. Stáhnete  si  „Žádost  o  zápis dítěte  do 1. ročníku_ZŠ  Rudná, okres Praha – západ  (pod textem 
    Potvrzovacího e-mailu), vygeneruje se vám předvyplněný formulář v PDF, který je uzpůsoben el. vyplnění. 
    Vyplňte  údaje  o  dítěti, zákonném zástupci 1 (je první kontaktní osobou  pro komunikaci se školou), 
    zákonném zástupci 2 a dle svého uvážení další volitelné položky. 
 
4. Vyplněný formulář vytiskněte a podepište. Žádost podepíší oba zákonní zástupci.  

             
5. Podepsanou  Žádost  přinesete do školy spolu s potřebnými doklady (rodný list dítěte, občanský  
    průkaz jednoho ze zákonných zástupců) v  den zápisu  - ve čtvrtek 27. 4.  2023, aby mohlo být  
    zahájeno správní řízení. 
 
Odklad povinné školní docházky 
 

Pokud pro své dítě žádáte  o odklad povinné školní docházky a v Elektronické přihlášce 
k zápisu jste tuto možnost zaškrtli, stáhněte si a vyplňte:  
 

1) Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku_ZŠ Rudná, okres Praha – západ, kam tuto informaci 
zapíšete (Kolonka: Nepovinné údaje/Zdravotní stav dítěte/Žádost o odklad PŠD – ano) následovně si 
stáhnete a vyplníte. 

 
2) Žádost o odklad povinné školní docházky_ZŠ Rudná, okres Praha – západ  

 
Žádost o odklad doložíte a) doporučením pedagogicko-psychologické poradny  
                                        b) doporučením dětského lékaře či dětského psychologa nebo logopeda.  
V případě, že tyto dokumenty ještě nemáte, zaškrtnete v Žádosti o odklad jejich nepřiložení a doručíte je na 
základě dohody, jakmile to bude možné.  
 

 Poučení pro všechny žadatele (o přijetí i o odklad školní docházky): 
 

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 



správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Nahlédnout do spisu je možné 9. května 2023 od 9:00 do 16:00 v ředitelně školy. 
 

Škola na základě zaslané žádosti a v souladu s uveřejněnými kritérii pro přijetí zveřejní na 
svých webových stránkách i úřední desce školy v termínu 19. května 2023 výsledek zápisu pod 
křestním jménem uchazeče a jeho registračním číslem přihlášky.  

 
Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole, kde si můžete vyzvednout 

originál. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě poštou nebo elektronicky datovou 
schránkou. 
 
  

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod., 
kontaktujte nás telefonicky na čísle: 311 670 464 nebo 602 885 790,  

případně e-mailem na adrese reditel@zsrudna.cz  
Domluvíme se na dalším postupu. 

 

 

 


