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OBECNÉ INFORMACE A KRITÉRIA K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
 

ZÁPIS  

•  Zápis do 1. ročníku se koná v naší škole       
 ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 do 16.30 hod.  
(možnost rezervace termínu online na našich webových stránkách - sledujte) 

•  Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  
a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné  
školní docházky.  

•  U zápisu je nutné předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

•    Formulář ,,Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání‘‘ můžete stáhnout na našich 
webových stránkách v sekci Informace - Dokumenty – Zápis do 1. třídy a přinést již 
vyplněný s sebou, případně jej můžete vyplnit až na místě. 

 
 
Zápis je složen z formální a motivační části: 

Formální část - zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o 
zápis dítěte k plnění školní docházky, jde o zahájení správního řízení k přijetí dítěte k povinné školní 
docházce. 

Motivační část - 15 – 20 minutový rozhovor učitele s dítětem, zaměřený na motivaci dítěte pro 
školní docházku a orientační posouzení školní připravenosti.  

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K POVINNÉMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:  

-  místo trvalého pobytu v místě školského obvodu do výše povoleného počtu žáků uvedeném  
   ve školském rejstříku (6 bodů)  

-  věk dítěte (5 bodů)  

-  dítě po odkladu povinné školní docházky (4 body) 

-  sourozenec ve škole (3 body) 

-  losování 
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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

Zákonný zástupce může požádat o odklad školní docházky svého dítěte, žádost podává písemně  
v době zápisu. Zákonní zástupci objednají své dítě co nejdříve do Pedagogicko-psychologické 
poradny (581 217 760) tak, aby k zápisu mohli doložit doporučení o odkladu z PPP a potvrzení  
o vyšetření svého dítěte od odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. §37 ŠZ.  
 
 
OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ  

Každému dítěti bude přiřazen registrační kód (elektronicky, telefonicky nebo při osobním podání). 
Rozhodnutí o přijetí nebudou rozesílána, zákonný zástupce si je vyzvedne v kanceláři školy. 
Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou do vlastních rukou zákonných zástupců dítěte. 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na www stránkách školy, na úřední desce a k nahlédnutí u 
ředitelky školy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů po 
zápisu.  
 

  

Na všechny se moc těšíme  
 


