
Zápis do 1. třídy – ZŠ Na Chodovci 

do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 

Zápis proběhne osobním podáním ve dnech:  

 ÚTERÝ  6. DUBNA 2021 (13:30 - 17:30) 

 STŘEDA  7. DUBNA 2021 (13:30 - 17:00) 
 

Na výše uvedené dny si můžete rezervovat termín v rezervačním systému. 

 

Náhradní termíny – 13.4.2021 - 14:00 – 16:00 

              20.4.2021 - 14:00 – 16:00 

              29.4.2021 - 14:00 – 16:00 

 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit také následujícími způsoby: 
 do datové schránky školy 

 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

 poštou  

 

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy telefonicky – 272 011 882 

 

Kdo se zapisuje: 
 děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015  

 děti s odkladem povinné školní docházky 

 

Co musí obsahovat žádost o přijetí do 1. třídy 

 vyplněná žádost o přijetí  

 zápisní lístek 

 kopie rodného listu dítěte 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Co musí obsahovat žádost o odklad 
 vyplněná žádost o odklad 

 doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa 

 kopie rodného listu dítěte 

 

Tiskopisy potřebné k zápisu  
 

 Žádost o přijetí do 1.tř. - https://www.zsnachodovci.cz/skola/formulare/145-zadost-o-prijeti-do-1-tridy  

 Zápisní lístek do 1. třídy - https://www.zsnachodovci.cz/skola/formulare/7190-zapisni-listek-do-1-tridy  

 Žádost o odklad - https://www.zsnachodovci.cz/skola/formulare/143-zadost-o-odklad  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů - https://www.zsnachodovci.cz/skola/formulare/7335  
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Odklad povinné školní docházky 
 

561/2004 Sb. zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 37 

 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 

zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. dubna 2021) dítěte k povinné školní docházce podle § 36 

odst. 4, 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. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná 

nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek 

plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 

informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech 

jejího plnění. 


