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Zápis 2022/2023 - Přidělení registračního čísla 

Vážení rodiče, 

po podání žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne o přijetí škola ve správním řízení. 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodnutí o přijetí není zasíláno, ale bude 

oznámeno tímto způsobem: 

 ústní informací u zápisu, předáním kopie rozhodnutí o přijetí v sekretariátu školy 

 zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to 

 na nástěnce ve školce, 

 na webových stránkách školy: www.zsloket.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 

stanoven na den: 6. května 2022 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo 

bude vygenerováno aplikací při podání žádosti o přijetí (např. ve tvaru 5-ti místného kódu složeného z písmen a 

číslic. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 

písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to 

v sekretariátu školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné podobě 

poštou. 

V Lokti dne 21. března 2022                  Mgr. Eva Grosmanová 

               ředitelka školy 

A co dělat v případě, že žádáme o odklad povinné školní docházky… 

 (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů) 

1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu 

     zápisu. 

2. Žádost o odklad povinné školní docházky vyplní rodič na místě v den zápisu, poté v sekretariátu školy. Přílohy   

    k odkladu dodá nejpozději do 30. 4. 2022 do sekretariátu školy.  

3. Nezbytnými přílohami k žádosti o odklad povinné školní docházky jsou: 

a) vyjádření od dětského lékaře dítěte nebo klinického psychologa, 

b) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). 

 

Kontakt na školské poradenské zařízení: 

• Pedagogicko-psychologická poradny Karlovy vary 

  Adresa: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary 
  Telefon: 353 176 511 

• Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary  

  Adresa: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary 
  Telefon: 353 549 172, 739 322 351 


