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PRO BUDOUCÍ PRVNÁČKY 

INFORMACE K ZÁPISU 

Vážení rodiče,  

zápis dětí do prvních třídy proběhne ve středu 12. dubna 2023 od 14:00 do 17: 40 hodin. 

K zápisu do 1. třídy se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let. 
(děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017 a děti po odkladu školní docházky).  

V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné základní škole, doloží jeho zákonný 
zástupce rozhodnutí o odkladu. 

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Možnosti: 

1. prezenční formou (v den zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem) 
2. dítě se zápisu účastnit nemusí (my však přítomnost dítěte při zápisu doporučujeme) 

Pokud se zápisu dítě nezúčastní, zákonný zástupce může přihlásit dítě v průběhu měsíce 
dubna. 

Jak se přihlásit? 

Zákonný zástupce dítěte musí podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Tuto žádost si můžete stáhnout z našich webových stránek. 
Budeme rádi, když tak učiníte.  
Pokud vytisknutou, vyplněnou a podepsanou žádost odevzdáte ve škole v den zápisu, ušetříme si čas. 
Samozřejmě bude pro Vás ve škole připravena žádost prázdná, kterou budete moci vyplnit ve škole. 

Co s sebou? 

1. rodný list dítěte 
2. občanský průkaz zákonného zástupce 

  
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Pokud dítě jeví známky nezralosti v oblasti psychické, fyzické nebo sociální, je vhodné, aby rodič 
zažádal o odklad školní docházky. 
Tuto žádost si můžete stáhnout z našich webových stránek. 

Co potřebujete doložit: 

1. vyplnit žádost o odklad školní docházky 
2. doložit souhlasné stanovisko Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně-

pedagogického centra 
3. odborného lékaře nebo klinického psychologa 

o Žádost se podává řediteli školy nejpozději do 31. 5. 2023 
o Pokud byl dítěti povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato následující školní 

rok, je nutné jít opět k zápisu. 
o Dítě, které má odklad školní docházky, dochází: do mateřské školy nebo do přípravné třídy 

základní školy. 

Mgr. Petr Kordík, ředitel školy 
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