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Pět kroků do Smysluplné školy  
aneb 

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí  

pro školní rok 2023/2024 

 

Registrace předškoláků  

Od 10. ledna 2023 – do 10. února 2023 

- registrací předškoláků získáme data o počtu zájemců a můžeme informovat o 
šancích na přijetí do 1. ročníku či přípravné třídy; 

- registrace je elektronická na webu školy zde. 

 

 

 Setkání rodičů předškoláků s vedením školy  
Pondělí 13. února 2023 od 18.00 (půda školy)  

- seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. tříd a přípravného ročníku 
ZŠ, seznámení s programem školy a diskuze. 

  

Den nanečisto pro všechny předškoláky a jejich rodiče 

Středa 15. února 2023 od 9.00 budova ZŠ Pernerova   

Středa 22. února 2023 od 8.30 budova ZŠ Lyčkovo náměstí   

- den, kdy si předškoláci vyzkoušejí být školáky v naší škole; rodiče se seznámí s metodami           

práce učitelů, okusí atmosféru školy a setkají se s pracovníky školy; 

- k účasti na Dni nanečisto je nutné se přihlásit v rámci registrace předškoláků zde. 
 

Škola nanečisto  

Úterý 28. 2. – 28. 3. 2023 (14.15 –15.00) 

- pětidílný přípravný kurz (5 úterků před zápisem) pro budoucí prvňáky; 

- přihlášení je elektronické v rámci registrace předškoláků zde; 

- do přípravného kurzu budou přijímány děti dle kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.      

     Rodiče dětí, které se do kurzu z kapacitních důvodů nevejdou, budeme před zahájením kurzu informovat. 

 

Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ 

Úterý a středa 11. a 12. dubna 2023 (14.00 –18.00) – řádný zápis 

- termíny jsou určené pouze pro spádové děti;  

Středa 26. dubna 2023 (14.00 –18.00) – dodatečný zápis  

- termín je určen jen pro nespádové děti na případná volná místa dle kapacity školy. 

 
Podrobné informace o jednotlivých krocích a případné změny budou uveřejněny na webu školy 
www.smysluplnaskola.cz. 
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