
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

Základní informace k zápisu: 

 Koná se přímo na základní škole 14.4. 2023 (1400 - 1700 hod) a 15.4. 2023 (900 - 1100 hod). 

 Je povinný pro děti narozené v době od 1.9. 2016 do 31.8. 2017 a děti narozené před 1.9. 2016, které 

z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. Děti, které měly odloženou školní docházku ve 

školním roce 2022/2023 se rovněž dostaví k zápisu. 

 K zápisu je nutno vyplnit žádost o přijetí, přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 

 

Žádost o přijetí: 

 Doporučujeme formulář žádosti o přijetí, který bude zpřístupněný od 8.3.2023 do 15.4.2023, 

vyhotovit předem v elektronické podobě, formulář ZDE, návod k vyplnění formuláře ZDE. 

 Vyhotovený formulář si, prosíme, vytiskněte, doplňte další potřebné náležitosti a podepište.  

 Výše uvedeným způsobem bude urychlena administrativní část zápisu dítěte do 1. třídy.  

 

Jednotlivé části zápisu: 

 Administrativní část. (Zákonný zástupce podává žádost o přijetí d ítěte a předkládá další výše uvedenou dokumentaci.)  

 Rozhovor paní učitelky se zapisovaným dítětem.  

(Proběhne, je -li přítomno zap isované dítě a zák. zástupce souhlasí; trvá nejvýše 20 minut a je zaměřena na motivování dítěte 

pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti; zákonný zástupce může být při rozhovoru přítomen.)  

(Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového 

vzdělávacího programu pro předšk. vzdělávání. Nezjišťuje se dosažená úroveň rozvoje ve všech vzděl. oblastech stanovených 

RVP PV, nýbrž se volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.) 

 

Rozhodnutí 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce se oznamuje zveřejněním pod registračním číslem 

žádosti. Bude zveřejněno na www.zstgmpisek.cz a vstupních dveří školy nejpozději od 1200 hodin 24.4. 

2023 po dobu 15 kalendářních dnů od zveřejnění.  

 Zveřejněním se, podle školského zákona, považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená.  

 

Kritéria pro přijímání žáků 

 Nejsou stanovena. Do 1. třídy je možné přijmout počet žáků do stanovené kapacity školy uvedené 

v rejstříku škol na stránkách MŠMT.  

 

Odklad školní docházky  

 Není- li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zák. zástupce dítěte písemně požádat o 

odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být škole předána nejdéle do 30. dubna 2023. 

 Doporučujeme formulář žádosti o odklad, který bude zpřístupněný od 8.3.2022 do 15.4.2023, 

vyhotovit předem v elektronické podobě, formulář ZDE, návod k vyplnění formuláře ZDE. 

 Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné tyto 

dokumenty doložit již při zápisu. (Školské poradenské zařízení je pedagogicko-psychologická 

poradna, nebo speciálně pedagogické centrum.)  

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS_TGM_PISEK/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40526
https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2023/03/m.pdf
http://www.zstgmpisek.cz/
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS_TGM_PISEK/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40526
https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2023/03/m.pdf


 

Další informace k zápisu 

 Vážení rodiče, do doby zahájení povinné školní docházky můžete pomoci svému dítěti v jeho dalším 

rozvoji např. těmito kroky a činnostmi: 

o Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte 

mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.  

o Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.  

o Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost 

a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.  

o Rozvíje jte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete 

i jeho slovní zásobu.  

o Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky 

i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou 

zralost dítěte. 

o Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně 

to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.  

o Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična. 

o Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání 

odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká 

nového v době školní docházky.  

o Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská 

pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí 

apod. 

 Nebo využijte Desatero pro rodiče budoucích žáků 1. tříd vydané Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, viz. ZDE. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci 

 

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy  

https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2023/03/10.pdf

