
Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 

nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most 

 

 

V Hoře Svaté Kateřiny        Dne 15. 03. 2023 

Oznámení o organizaci a termínech zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 

Č.j. ZŠ HSK 80/2023  

Organizace přijímacího řízení ohledně přijetí dítěte do přípravné 
třídy pro školní rok 2023/2024 do ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny 

V souladu se zněním §47 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny 

a formu konání zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024. Zápis do přípravné třídy 

pro školní rok 2023/2024 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí.  

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy je nutné podat v těchto termínech níže uvedeným 

způsobem.  

Termíny podání a způsoby podání žádosti:  

Přihlášku je možné doručit v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 na níže uvedené kontakty 

následujícími způsoby: 

➢ datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby),  

➢ e-mailem s ELEKTRONICKÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail),  

➢ poštou, 

➢ osobně po předchozí domluvě.  

Poučení  

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí probíhá na základě podané žádosti ohledně přijetí dítěte do 

přípravné třídy pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 500/2004 

Sb., Správní řád. Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38, odst. 1 

správního řádu. Nahlédnout do spisu je možné osobně dne 1. 6. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin 

v budově základní školy, nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, v ředitelně. Seznámení se s 

podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoli povinností.  



Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 

nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most 

 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 

umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude 

umožněno dne 2. 6. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, nám. Pionýrů 1, 

Hora Svaté Kateřiny, v ředitelně. 

 

Mgr. Bc. Jana Kubičinová 

ředitelka školy 

 

Kontakty:  

Datová schránka: n8mqt2q,  

email: reditelna@zskaterina.cz 

poštovní adresa: nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, 435 46 
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