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Zápis do první třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021 

Informace pro rodiče (zákonné zástupce) k organizaci a průběhu zápisu 

 

Vážení rodiče, 

přinášíme Vám informace ke konání zápisu dětí do první třídy ZŠ. Podle školského zákona je 
„zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku“.   

Ředitelství ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice oznamuje, že zápis dětí do první třídy ZŠ pro 
školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 7. dubna 2020 v době od 14:00 do 17:00 hodin.  

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2020 dosáhnou šest let věku, tj. dětí narozených 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

K zápisu s sebou přinesete: 

 občanský průkaz 
 rodný list dítěte 
 u rozvedených rodičů doklad o svěření dítěte do péče 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přinesete také: 

 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a  
 doporučující posouzení odborného lékaře (nebo klinického psychologa) 

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských 
zařízeních si prosím vyšetření dítěte zajistěte včas. 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce. Žádost o přijetí 
(příp. Žádost o odklad) obdržíte a vyplníte v době zápisu ve škole. Obě žádosti jsou k dispozici 
též na webových stránkách školy www. zsnivnice.cz v sekci Úřední deska/Zápis do první 
třídy ZŠ. 

Organizace a průběh zápisu  

Součástí zápisu je formální/administrativní část a motivační část.   

Během administrativní části zákonný zástupce požádá o přijetí (o odklad) dítěte k plnění 

povinné školní docházky a vyplní příslušné formuláře, které obdrží ve škole.  

Se souhlasem zákonného zástupce se dítě účastní motivační části zápisu, tj. setkání dítěte 

s p. učitelkou – kreslení, rozhovor a případně další činnosti. Rozhovor je zaměřen 

na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti 

formou hry. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.  
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Kritéria pro přijímání žáků a počet žáků, které je možné přijmout 

 Základním kritériem je nejlepší zájem dítěte, kterým je realizace jeho práva 
na vzdělávání.  

 Připravenost na školní docházku. Přiměřená duševní vyspělost a tělesná zralost dítěte.  

 Datum narození dítěte – nástup v řádném termínu (nástup po odkladu, příp. předčasný 
nástup). 

 Dostatečná kapacita školy a spádovost. Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity školy. 
Škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu. U žáků, kteří nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu, může ředitelka školy rozhodnout o jejich nepřijetí. 

 
 
Vážení rodiče,  

děkujeme za Váš zájem o naši školu. Snažíme se o to, aby vstup do první třídy byl pro děti a 
jejich rodiče co nejjednodušší. K tomuto účelu nám slouží kroužek Edukačně stimulační 
skupiny pro děti předškolního věku organizovaný mateřskou školou. Více informací Vám 
poskytne p. zástupkyně Mgr. Hana Damborská. 

Osobní pozvánku k zápisu obdrží předškoláci a jejich rodiče v mateřské škole nejpozději dva 
týdny před konáním zápisu.  

 

 

      Těšíme se na příjemnou spolupráci 

      Ředitelství ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice 


