
 

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zvu k zápisu do budoucí 1. třídy, který se uskuteční dne 7. dubna 2022 v budově 

Základní školy Nasavrky. K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2016 v doprovodu svých 

rodičů, kteří předloží kopii rodného listu dítěte, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost k přijetí. 

Budete-li žádat odklad povinné školní docházky, dostavte se též v den zápisu do ředitelny školy, kde 

k žádosti o odklad doložíte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-

pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. 

Dne 16. 3. 2022 v 16:00 hod. pořádá MŠ Nasavrky setkání rodičů budoucích prvňáčků s paní 
učitelkami ze základní školy. Na tomto setkání se mimo jiné dozvíte, jak se lze elektronicky přihlásit 
na vybraný čas a jak vyplnit a zaslat elektronickou žádost o přijetí, příp. odklad školní docházky. 
Elektronické přihlašování bude spuštěno 17. 3. 2022. 

 

A. Informace k organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání:  

Kritéria pro přijímání žáků 

 věk dítěte, 

 místo trvalého bydliště dítěte. 

Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijaty všechny přihlášené děti, pokud jejich zákonní 

zástupci nepožádají o odklad povinné školní docházky. 

Průběh zápisu 

a) Formální část 

 žádost zákonného zástupce dítěte o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, 

 informace zákonným zástupcům. 

 

b) Neformální část 

 v případě, že dítě přijde k zápisu a rodič s tím bude souhlasit, čeká ho putování za 

piráty, kde formou her a rozhovorů proběhne orientační posouzení školní zralosti 

dítěte, 

 zákonný zástupce může být přítomen u všech částí zápisu. 

 

 



 

Doporučení 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných k nastavení vhodných 

podpůrných opatření pro budoucího žáka. Prosíme též o sdělení zdravotní způsobilosti, jež by mohla 

mít vliv na průběh vzdělávání. Poskytnuté informace budou součástí povinné dokumentace školy 

podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí 

 Seznam přijatých žáků vyvěsíme na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových 

dveřích od 16. do 31. května. 

 Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají 

se pouze na základě žádosti zákonného zástupce. 

 

B. Odklad povinné školní docházky: 

Pokud budete žádat odklad, musíte vyplnit žádost o přijetí a žádost o odklad povinné školní 
docházky. 
 
Povinné přílohy k žádosti o odklad: 

 

 Kopie rodného listu dítěte – vždy 
 Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy 
 Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení – vždy 

 

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní 
docházky. 
 
Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné 

školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím 

lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani 

tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím 

termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2022. Rozhodnutí o přerušení 

řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti 

nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením 

o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě 

odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno. 

 

 

 

 



 

 

Další informace pro zákonné zástupce 

 vyučovacím jazykem je jazyk český, 
 nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte lze ovlivnit docházkou do mateřské školy, nebo do 

přípravné třídy základní školy (v případě udělení odkladu školní docházky), 
 než dítě zahájí školní docházku, mohou mu rodiče pomoci v dalším rozvoji podle pokynů 

DESATERA (ke stažení na webu školy) 
 umožní-li to epidemiologická situace, rádi na začátku června uskutečníme společné setkání 

dětí, rodičů a učitelů, v opačném případě Vám budou zaslány pokyny do emailu, který 
uvedete na přihlášce. 

 budou přijati všechny děti, které o přijetí požádají 

  

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky 

na 725 834 348 nebo e-mailem na reditelna@zsnasavrky.cz. 

 

 

Těším se na budoucí spolupráci. 

 

Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 

 

 

 

V Nasavrkách dne 25. 2. 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Právní rámec zápisu  

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, kde je specifikován takto:  

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.  

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 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. 

 

 


