
 

 
 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU – NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 
KOORDINÁTOR: 

Ing. Eva Macků, Mgr. Hana Zemanová tel. 384 420 434 skola@zsdacice.eu 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU: 
 

 
Milí rodiče, milí budoucí prvňáčci, 
 
 v letošním roce nás čeká již tradiční zápis do prvního ročníku naší základní školy.  
 
Jsme rádi, že jej bude možné realizovat s osobním kontaktem s dětmi. Našli jsme pro Vás to nejlepší možné osobní i online řešení. 
 
Na našem webu – www.zsdacice.eu je vystaveno:  
 
 

• odkaz do elektronické přihlášky k zápisu do naší školy, 
 

• prohlídka naší školy v ul. Bratrská (škola pro 1. a 2. ročník),  
 

• prohlídka naší školy v ulici Komenského (budova školy pro starší děti),  
 

• pozvánka na Den otevřených dveří na Bratrské, který proběhne 29. 3. 2022 od 14:30, těšíme se na Vaši návštěvu       

 

 

http://www.zsdacice.eu/


 TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY   

od 21. 3. do 8. 4. 2022 

  PODKLADY: 

Žádost o PŘIJETÍ dítěte k základnímu vzdělávání 

 
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vygenerována po online přihlášce dítěte k zápisu  
                                                                                   
                                                                                                            Postup přihlášky k zápisu online: 
                                                                                                           
                                                                                                            1. klikněte zde: ZDE 
                                                                                                            2. vyplňte přihlášku k zápisu 
                                                                                                            3. přijde Vám potvrzovací e-mail s registračním číslem dítěte – uschovejte 
                                                                                                            4. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání doplňte, podepište, přineste 

                                                                                                            5. pokud to nepůjde, volejte 384 420 434       
 

Dotazník pro zákonného zástupce žáka 1. ročníku ZŠ (většinou předáno v MŠ) ZDE 
 

Rodný list dítěte / u cizinců pas dítěte  
 

Občanský průkaz, pas 
___ 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat (plná moc). 
 

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu. 
 
 
 
  

https://www.zsdacice.eu/admin/upload/files/formulare/zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdacicekomenskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40517
https://www.zsdacice.eu/admin/upload/files/dokumenty/dotaznik_pro_ZZ_k_zapisu_.pdf


  Žádost o odklad povinné školní docházky 

Žádost o ODKLAD povinné školní docházky bude vygenerována po online přihlášce dítěte k zápisu/odkladu  
                                                                                                             
                                                                                                             Postup přihlášky k žádosti o odklad: 
                                                                                                           
                                                                                                            1. klikněte zde: ZDE 
                                                                                                            2. vyplňte přihlášku k zápisu + zvolte možnost Budeme pro dítě žádat odklad 
                                                                                                            3. přijde Vám potvrzovací e-mail s registračním číslem dítěte – uschovejte 
                                                                                                            4 Žádost o odklad povinné školní docházky doplňte, podepište, přineste 

                                                                                                            5. pokud to nepůjde, volejte 384 420 434       

 
Rodný list dítěte / u cizinců pas dítěte  

 

Občanský průkaz, pas 
 

Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud není, vyčkáme nejpozději do 31. 5.) 
 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat. 

  

 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 
 

 podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

  
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/odkladu školní docházky bude elektronicky vygenerována o připravena k podpisu při 

účasti na zápisu.  
V případě jiného řešení, prosíme volejte na 384 420 434, případně piště na skola@zsdacice.eu 

 
 
 
  

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdacicekomenskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40517
mailto:skola@zsdacice.eu


 VĚK DÍTĚTE 

6 let k 31. 8. 2022 

dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016 

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

 
5 let k 31. 8. 2022 

  

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná 
vyjádření: 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022: 

 
zákonný zástupce doloží    1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023: 

 
zákonný zástupce doloží    2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte 

 

  PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ  

   1. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ 21. 3. – 8. 4. 2022 

  2. ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI ihned po vyplnění přihlášky k zápisu 

  3. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 25. 4. 2022 

  4. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU 26. 4. 2022 

  5. PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do 31. 5.  

 6. TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD červen 2022  



 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE 

a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. 

b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. 

d) Rodiči je vystaven stejnopis rozhodnutí o přijetí.  

e) 
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve 
kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

   

Doplňující informace 

a) 

Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky: 

• pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, 
 
 

• v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017). 
 

• pro odklad povinné školní docházky je třeba doložit: stanovisko školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a posudek odborného lékaře 
(pediatra), nebo klinického psychologa.  

b) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku. 

c) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě. 

d) 
Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně s žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2022 oba posudky. 
Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty. 



e) 
Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2022.  

f) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení. 

g) 
Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději 
do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

h) 
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných z 
způsobech jejího plnění. 

ch) 
Kritérium pro přijetí – přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy Dačice, Komenského 7, okr. J, Hradec. 
Pokud by kritérium přijetí bylo nedostačující, proběhne neveřejné hlasování za přítomnosti zástupců školské rady.  

i) 

Pořadí při elektronické registraci není kritérium pro přednostní přijetí. Odklad povinné školní docházky udělené pro loňský školní rok není kritériem pro 
přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět elektronicky zaregistrovat a opět vyplnit všechny potřebné formuláře k zápisu. 
 

j) 

Ve školním roce 2022/23 plánujeme otevřít dvě-tři 1. třídy. 

 


