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Průběh zápisu žáků do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 

 

Přejeme si, aby se děti při zápisu cítily dobře, a proto jsme pro ně připravili příjemné odpoledne.  

Děti se setkají s našimi pedagogy a pohádkovými postavami a budou formou hry plnit jednotlivé úkoly. 

Věříme, že na toto setkání budou všichni prvňáčci i rodiče rádi vzpomínat. 

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, 

kterého se není třeba obávat.  

Zápis na naší škole má dvě části 

1. Motivační část 

Pohádkové postavy – naši žáci 5. ročníku společně s našimi pedagogy mají připravena čtyři stanoviště,  

na kterých hravou formou dítě ukáže své znalosti a dovednosti (barvy, rozhovor, básnička nebo písnička  

- výslovnost, představa o počtu, kresba…). Nejedná se v žádném případě o zkoušení nebo testování.  

Na každém stanovišti dítě obdrží tiskátko a na konci malý dárek. 

2. Formální část zápisu 

Při které dítě předá podklady ze stanovišť a zákonný zástupce podá žádost, která musí obsahovat tyto 

náležitosti  

 jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

 datum narození,  

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

 jméno a příjmení zákonného zástupce, kontakt (číslo telefonu + e-mail. adresa), 

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 

zastupovat.  

 

Zákonný zástupce prokáže svoji totožnost občanským průkazem a předloží rodný list dítěte. 

Celková doba trvání nejdéle 60 minut. 

Upozornění: 

Je možné, aby při zápisu proběhla pouze formální část, je možné i předat žádost v jiném termínu  

od 01. do 30. dubna 2022. 
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