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Je nutné si předem domluvit termín s vedením školy na telefonním čísle 601 352 324 nebo e-mailem na skola@zssazavka.cz. 

 

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro 

školní rok 2023/2024 
 

 

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy v termínu dle 

školského zákona dne 3. dubna 2023 od 12.00 do 15.00 hod.  
1
Náhradní termín je možný na základě předchozí domluvy v termínu od 4. 4. do 28. 4. 2023. 

 

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, 

které dosáhne do 31. srpna 2023 šestého roku věku. Týká se dětí narozených 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024 je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to 

jeho zákonný zástupce. 
Průběh zápisu: 

 Přidělení registračního čísla každé podané žádosti. Prostřednictvím tohoto čísla budou 

zákonní zástupci informováni o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu 

školní docházky. (Nejpozději do 30 prac. dnů, tj. do 19. 5. 2023.) Tato informace bude 

zveřejněna na webových stránkách školy a ve vývěsce školy. 

 Zákonný zástupce doloží vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU 

ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nebo ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY). /Pokud nevyplnil doma, může vyplnit na místě. Ke stažení na stránkách školy/ 

 K žádosti doloží potřebné dokumenty – k nahlédnutí rodný list dítěte a průkaz totožnosti 

z důvodu ověření dat. V případě žádosti o odklad školní docházky doloží také kopii 

doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky a 

kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.  

 Zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a v případě zájmu je možné 

realizovat motivační rozhovor s dítětem (doporučujeme v případě dětí nenavštěvující MŠ 

Sázavka). 
 

        --------------------------------------------- 

Mgr. Monika Poulová, ředitelka školy 
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