
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní 

docházkou  

 

Termín: Vzhledem k mimořádnému opatření se ruší původní termín zápisu dětí do 1. 

ročníku ZŠ, který byl plánovaný na 1. a 2. 4. 2020. Zápis proběhne v nejbližším možném 

termínu po ukončení mimořádného opatření. Aktuální informace sledujte na webových 

stránkách školy. Všechny informace budou rovněž k dispozici na t.č. 734 477 966 a vylepeny 

přímo na dveřích školy. 

Plánovaný počet přijímaných žáků: 50 (2 třídy po 25 žácích)                                               

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy 

Zápis se bude skládat ze 2 částí:                                                                                                               

1) formální – zjišťování údajů do školní matriky                                                                                     

2) neformální – pohádková stanoviště, kde budou děti plnit zábavné úkoly – doba trvání cca 

25 min 

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí 

v době zápisu doložit tyto dokumenty: 

1) žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                              

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na 

další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje 

v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním 

vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ 

speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání 

řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).  

 

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní 

docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty: 

Pro dítě narozené od září do prosince 2014 

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC) 

Pro dítě narozené od ledna do června 2014 

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                   

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa                                                                               

 


