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Zápis dětí 
do 1. tříd základních škol pro školní rok 2022/2023 

 

K zápisu povinné školní docházky se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti 

po odkladu školní docházky. 
 

Termín konání:  pátek 8. dubna 2022 od 13. 00 do 18. 00 hodin 
 

Kapacita tříd 1. ročníku: 28 žáků 
 

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne 2. 5. 2022 na webových 

stránkách školy a úřední desce školy.  

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydávat ředitelka školy tentýž den 2. 5. 2022 v kanceláři budovy ZŠ 

od 9.00 – 16.00 h, v ostatních dnech bude zasláno poštou. 

 

Kritéria pro přijetí: 
 

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu 

v obvodu spádové školy, v případě cizince místo pobytu žáka a děti umístěné v tomto obvodu ve 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy 

2. V případě volné kapacity budou přijímány děti podle doplňkových kritérií – starší sourozenec ve 

škole. V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) 

zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, 

kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti). Losování provede ředitelka školy za přítomnosti 

člena vedení školy. 
 

Informace k zápisu: Zápis k povinné školní docházce bude složen ze dvou částí: 
 

1. Formální část zápisu: 

- zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce podáním písemné 

žádosti ve škole v době zápisu, obdrží registrační číslo dítěte a doporučení „Jak můžete 

pomoci svým dětem“, 

- zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, rodný 

list dítěte a doklady o bydlišti, 

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, předloží oprávnění dítě 

zastupovat, 

- seznámení zákonných zástupců dítěte s informacemi vyplývající z vyhlášky č.48/2005 

Sb. o základním vzdělávání včetně možnosti odkladu povinné školní docházky. 
 

2. Motivační část zápisu: 

- rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem v maximální délce 20 minut zaměřený na 

motivování dítěte pro školní docházku, 

- seznámení dítěte a jeho zákonných zástupců s pedagogy a se školou, 

- rozličné aktivity a herní činnosti zaměřené na orientační zjišťování školní připravenosti,  

- zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 
 

Odklad povinné školní docházky: 
 

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad školní docházky, musí s sebou k zápisu 

přinést:  

doporučení školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC 

– speciální pedagogické centrum), doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického 

psychologa. 

 

Mgr. Jiřina Červenková 
          ředitelka školy 
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