
                                 
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023 se bude konat 

ve středu 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022 v čase od 12.30 do 17.00 hodin 

v budově I. stupně, K Hájenkám 354. 

 
Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné 
školní docházky z loňského roku.  
K zápisu se mohou dostavit a na žádost zákonných zástupců mohou být přijaty i děti, které 
dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2022 do 30. června 2023. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte 
narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře. 

V mimořádných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá 
zástupkyni ředitele Mgr. Janu Pinďákovou o náhradní termín.   

 
Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s sebou přinesou: 

• rodný list dítěte 

• svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště (cizinci svůj cestovní pas)  

Zákonní zástupci během zápisu vyplní nezbytné formuláře k přijetí dítěte (nebo k odkladu 
povinné školní docházky). Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odkladu povinné 
školní docházky jsou uloženy také na webových stránkách školy, lze je předem vyplnit a 
předložit u zápisu. Není však nutné.  

Jedná se o:  

• Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 

• Žádost o odkladu plnění povinné školní docházky 

 

Důležité upozornění: 

Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad plnění povinné školní docházky, doloží u zápisu 

ke své žádosti rovněž dvě přílohy:  

• doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

• doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají možnost 
přihlásit jej do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena v případě minimálního počtu 
deseti přihlášených dětí. 

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci 
o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově I. stupně,  
Slavičín, K Hájenkám 354. školy. 

 

Kontakt pro případné dotazy rodičů: Mgr. Jana Pinďáková, zástupkyně ředitele  

tel: 577 341 304,  mob: 608 732 938,  email: zastupce@zsslavicin.cz 


