
Průvodce zápisem do 1. třídy pro školní rok 2023 / 2024 
Období před zápisem: 

• Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním 
roce 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

• Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 
2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 
narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře (pediatra). 

• Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 
2022/2023 také dítě narozené v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k 
plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra). 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2023, 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.   

Pozn. O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 
31.května 2023. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo 
přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené 
přílohy. 

*Pedagogicko-psychologická porada, Speciální pedagogické centrum (objednání předem) 

Zápis se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 13:30 do 16:00 hod. v prostorách III. třídy. 
Průběh zápisu: 

1. Formální část:  
a) rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné 
dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce) 

              b) rozhovor vyučujícího s dítětem (zjišťování komunikačních dovedností) 
  

       2.   Motivační část: orientační zjištění školní připravenosti dítěte formou plnění 
              zábavných úkolů na stanovištích   

Všechny děti obdrží drobné upomínkové předměty. 

Na Vás i Vaše děti se těší vedení školy spolu s učiteli 1. stupně!!! 



 

Doporučený postup při zápisu dětí do školy – dne 13. 4. 2023: 

1. Žádost o přijetí dítěte předloží zákonný zástupce v ředitelně školy 
(v 2.NP vlevo před zápisem). Zde dostane dítě přidělené registrační 
číslo, které slouží k účelům zjištění výsledku o přijetí. 

 
2. Po předání žádosti zákonný zástupce na místě zápisu   

               (v učebně III. třídy – v 2.NP vpravo) předloží: 
- průkaz totožnosti zákonného zástupce 
- rodný list dítěte 
- dotazník pro rodiče 
 

3. Na místě zápisu rodič vyplní „Zápisní list“ 
 

4. Dne 5. 5. 2023 bude uveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí 
těmito způsoby: 

 
- zveřejněním seznamu (čísel) přijatých i nepřijatých dětí u severního 

vchodu (od kostela) do Šafránkovy základní školy Nalžovské Hory, 
Stříbrné Hory 135, 341 01 Nalžovské Hory 

- na webových stránkách školy:  
www.zsnalzovskehory.cz v sekci „Aktuality“ 

 
Seznam bude uveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 
  
Děkujeme za spolupráci.  
 
Za všechny zaměstnance školy se těší na spolupráci: 
 

Mgr. Božena Kodýtková, MBA, MBE, ředitelka školy 

http://www.zsnalzovskehory.cz/

