
Informace k zápisu do 1. třídy:  

Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

• Zápis do 1.třídy je pro ročníky 2010 a 2011. (Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let 

do 31. 8. 2017). 

• Přihlášení dítěte k zápisu (vypíše ve škole) – podepíší oba zákonní zástupci. 

• Zákonní zástupci se dostaví s dítětem a předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 

•  K zápisu se může dostavit i dítě, které 6 let dosáhne po 31.8. 2017. Pokud dítě dosáhne 6 
let v době 9 -12/2017, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a 
doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne 6-ti let 
v době 1-8/2018, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře. 

• Zápis se týká i dětí, které měly odloženou školní docházku (přijdou k zápisu 

podruhé). 

• Zákonný zástupce navíc předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky.  

• O odkladu školní docházky o jeden školní rok rozhoduje ředitelka školy. Je nutné 

předložit doporučení 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. Pokud budete žádat o 

odklad, účast dítěte u zápisu není nutná. 

 

Kritéria pro přijímání žáků: 

1.Věk, školní připravenost. 

2. Budou přijaty děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky. 

3. Trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy. 

Průběh zápisu: 

Formální část – zákonný zástupce vyplní dokumentaci potřebnou k zápisu. 

Neformální část – má motivační charakter a je zacílena na dítě, kterému je  pod vedením 

zkušených učitelů  prostřednictvím zajímavých aktivit umožněno hravou formou prožít ve 

škole  zápis do 1. třídy. 

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem, které rodiče obdrží u 

zápisu.  

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen od středy 3.4. 2017 po dobu 15 dnů: 

 - zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí u vchodu do školy  

- a na webových stránkách školy                               Mgr. Jaroslava Plachá, ředitelka školy 


