
 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje 

ZÁPIS 
do 1.třídy ZŠ a MŠ Malšice 

pro školní rok 2023/2024 

ve středu 12. 4. a ve čtvrtek 13. 4. 2023  
od 13:30 do 17:00 v budově školy 

Týká se dětí, které v právě probíhajícím školním roce dovrší 6 let 
(narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

 
Postup: 
1. REGISTRACE – na webových stránkách https://zsmalsice.edupage.org/register/ najdete 

elektronickou přihlášku v aplikaci Edupage. (elektronická přihláška slouží ke zjištění zájmu o zápis do 
1.třídy) 

2. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ke stažení na www.zsmalsice.cz nebo zde) vyplníte 
a s rodným listem dítěte 

a. přinesete k zápisu NEBO 
b. doručíte do školy mimo termín zápisu v období od 1. 4. do 30. 4. 2023  

 osobně do podatelny školy (v pracovní dny 8 – 13 hod.) 

 poštou (adresa ZŠ a MŠ Malšice, Malšice 232, 391 75 Malšice) 

 do poštovní schránky školy – ověřte přijetí žádosti telefonicky v podatelně školy 
(381 277 440, 773 444 564) 

 emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

 datovou schránkou – ID datové schránky dsrmfdn, dokumenty musí být podepsány 
elektronickým podpisem.  

3.  ŽÁDOST O ODKLAD (ke stažení na www.zsmalsice.cz nebo zde) - povinnou přílohou žádosti o 
odklad je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující 
posouzení odborného lékaře. 

 vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky a také žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání podle bodu 2, dostavte se s dítětem k zápisu nebo obě žádosti doručte do 
školy jedním ze způsobů uvedených v bodu 2b. 

 
K zápisu s sebou nezapomeňte přinést rodný list dítěte a váš občanský průkaz.  
Motivační část probíhá formou orientačního rozhovoru s paní učitelkou. Tato část nepřesáhne 15 minut, 
zákonný zástupce má právo být přítomen a koná se vždy s jeho souhlasem.   
 
Schůzka se zákonnými zástupci přijatých dětí se uskuteční v červnu 2023.  

 
Případné dotazy a nejasnosti upřesní zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Randlová, tel. 773 444 564. 
 

Mgr. Kristina Zůbková 
ředitelka ZŠ a MŠ Malšice 

https://zsmalsice.edupage.org/register/
http://www.zsmalsice.cz/
https://www.zsmalsice.cz/files/editor/27/Zadost-o-prijeti-k-ZV.pdf
http://www.zsmalsice.cz/
https://www.zsmalsice.cz/files/editor/27/Odklad.pdf

