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Zápis do 1. ročníku 
 

Termíny zápisu jsou stanoveny na 18. 4. 2022 - 27. 4. 2022 v SZŠ ERIZA, 
s.r.o., Bezručova ul. 187, Mělník. 
 

Podmínkou je vyplnění závazné přihlášky. 
Závaznou přihlášku je nutné vyplnit, podepsat a následně doručit do 11. 3. 
2022 v papírové podobě na adresu SZŠ ERIZA, s.r.o., Bezručova ul. 187, Mělník 

276 01, zaslat naskenovanou na email eriza@eriza.cz nebo do datové schránky 
školy (p66m427). 
Přihlášku naleznete na webových stránkách (www.eriza.cz) v rubrice 

Dokumenty nebo si ji můžete vyzvednout v dopoledních hodinách v kanceláři 
školy. 
Rozhodující pro přijetí přihlášky je termín doručení. Všechny způsoby podání 

přihlášky jsou rovnocenné. 
 
Přijetí závazné přihlášky Vám potvrdíme emailem, v němž Vám zašleme 

registrační číslo dítěte a pozvánku k zápisu. 
 
Kritéria 

o rozhovor s oběma rodiči o znalostech a sdílení pedagogického přístupu-
výukové metody, strategie a způsoby hodnocení aj. (0-3 body) 

o prorodinný přístup – sourozenci v SZŠ ERIZA, s.r.o. (1 bod) 

 
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do 1. ročníku 12 dětí. V případě 
rovnosti bodů bude pořadí určeno losem. 

 
 
V případě, že epidemiologická situace neumožní osobní účast při zápisu, 

uskutečníme online zápis v prostředí Cisco WebEx s těmito kritérii: 
- on-line rozhovor nad dotazníkem s oběma rodiči o sdílení pedagogického 

přístupu, výukových metodách a strategiích, způsobech hodnocení  

(0 - 3 body) 
- prorodinný přístup – sourozenci v SZŠ ERIZA, s.r.o. (1 bod) 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  
Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) po prvním kole zápisu bude 
zveřejněn na stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2022. Zveřejnění seznamu se 

považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. Výzvy k podpisu smlouvy o vzdělávání budou rodičům v tomto 
termínu zaslány emailem. 

 
Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně ihned 
po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději do 5. 5. 2022. 
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Vzhledem k právní úpravě zápisu do prvních ročníků základních škol lze 
v termínu pro zápis, kterým je duben 2022, přijímat pouze děti do prvního 

ročníku ve školním roce 2022/2023.  
 
Seznámení s podklady pro rozhodnutí 

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí do prvního ročníku ve správním 
řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni 
seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí 

musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, 
kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). 
Účastníci mají také v souladu s § 38, odst. 1 správního řádu právo nahlížet 

do spisu. 
 
Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 30. 4. 2022, konkrétní 

termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 774224778) nebo e-mailem 
na eriza@eriza.cz. Doporučujeme tak učinit nejpozději do 4. 5. 2022, 
následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 

 
Odklad povinné školní docházky 
V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

jeho zákonný zástupce (a doloží příslušné posudky, viz níže), ředitel školy 
rozhodne o odkladu povinné školní docházky. 
Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první 

třídy ve školním roce 2022/2022, musí být podána řediteli školy v době zápisu, 
tedy od 1. 4. do 30. 4. 2022. Žádost musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušeného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. 
 
 

Mělník, 15. 2. 2022 
 
Ing. Martina Faltysová, v.r. 

ředitelka školy 
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