
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

proběhne 

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 18:00. 

Průběh zápisu: 

 formální část - sběr vyplněných žádosti o přijetí k povinné školní docházce 

(pokud zákonný zástupce zvažuje podat žádost o odklad, podá žádost o přijetí a zároveň 
žádost o odklad spolu s povinnými přílohami) 

 motivační část - pohovor s dítětem. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl loni povolen odklad povinné školní docházky, se musí 
rovněž dostavit k zápisu. 

  

Při zápisu zákonný zástupce doloží vždy: 

 rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, 
 vytištěnou žádost o přijetí,  
 v případě odkladu navíc oproti výše uvedenému: 

 

o vytištěnou žádost o odklad povinné školní docházky. 
o doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa, 

  

Prostor zápisu bude v přízemí 1. stupně, vstup do školy bude bočním vchodem vlevo od hlavního 
vchodu - bude označeno. 

  

Pokud využijete rezervační systém, dostavte se k zápisu minimálně 10 minut před určeným 
časem - zvolený čas je třeba dodržet. Žadatelé bez rezervace budou k přijímacímu řízení 
vyzváni dle pořadí příchodu, nelze garantovat okamžité vyřízení zápisu. 

  

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023: 

1. Přednostně budou přijaté děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy. Škola 
disponuje seznamy dětí, které má ve svém školském obvodu. V případě nesouladu s tímto 
seznamem bude třeba doložit potvrzení z úřadu o trvalém bydlišti ve školském obvodu 
školy. 

2. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány děti, jejichž sourozenec školu již 
navštěvuje. 

3. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány ostatní děti. 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny děti splňující příslušné kritérium, budou přijaté 
děti určené losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské 
rady. 

  

Správní řízení o přijetí dítěte k povinnému vzdělávání bude zahájeno dnem podání žádosti, tj. v 
den zápisu 7. 4. 2022. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dne 6. 5. 2022, 
a to na webových stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy. 


