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Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o zápisu k povinné školní docházce ve školním 

roce 2022/2023:  

Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. tříd probíhá na základě § 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.“ 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2022/2023 se tedy týká především 

dětí, narozených v období od 1. 9.  2015 - 31. 8. 2016 a dětí s odkladem docházky z loňského 

školního roku. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září do 31. prosince 2022 může být přijato 

k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 

vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží vyjádření pedagogicko-

psychologické poradny. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. ledna do 30. června 2023 může být rovněž 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, požádá-li o to jeho 

zákonný zástupce a předloží vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného 

lékaře. 
 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní 

docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu 

k povinné školní docházce (formulář je k dispozici také  na stránkách školy), dále je nutno 

dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa.  

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat nejpozději do 30. 4. 2022. 

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete na našich stránkách 

nebo je ho možné vyplnit přímo u zápisu. 

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení 

doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve. 

V případě zájmu může Vaše dítě navštěvovat přípravnou třídu v naší škole.  

 

Termín zápisu 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 14:00-17:00. 

  



 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 24. března 2022 15:00-17.00. 

 

Průběh zápisu 

 

Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části (zákonný zástupce požádá             

o zápis). To lze provést i elektronicky, případně poštou. Žádost naleznete na našich stránkách. 

Můžete ji samozřejmě vyplnit přímo v den zápisu na naší škole, a pokud bude přítomno také 

Vaše dítě a Vy budete souhlasit, zúčastní se rovněž neformální, motivační části (rozhovor – 

max. 20 minut, prohlídka školy, hry apod.). U všech součástí zápisu má právo být přítomen              

i zákonný zástupce.  

K zápisu doneste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. 

Každý uchazeč dostane přidělené registrační číslo. 

Při zápisu budete také informováni, jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky 

pomoci Vašemu dítěti v jeho dalším rozvoji (Desatero pro rodiče – lze nalézt i na našich 

stránkách). 

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto 

situaci zákonný zástupce základní škole osobně nebo telefonicky na č. 465613090 nebo 

608308885 a dostaví se s dítětem k zápisu v náhradním termínu. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě. 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče. Seznam bude zveřejněn ve vitríně na budově školy v ulici 28. října a na 

http://www.zs28rijna-zamberk.cz/, a to nejméně po dobu 15 dnů.  

 

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné  

ve středu 27. 4. 2022 v době od 8. 00 hod do 15.00 hod. v kanceláři ekonomky školy. 

 

JE MOŽNÉ, ŽE EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE NEUMOŽNÍ KLASICKÝ ZÁPIS 

PREZENČNÍ FORMOU VE ŠKOLE. AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE  NA 

NAŠICH STRÁNKÁCH. 

 

 

V Žamberku dne:  20. 1. 2022                                            

                  Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy  

 


