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Základní informace k organizaci a zápisu do 1. ročníku 

pro školní rok 2020/2021 
Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 se na Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice 

koná  

ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hod. 

v pátek 24. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hod. 
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém 

roce udělen odklad začátku povinné školní docházky. 

 

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 

může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je také doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce 

června 2015 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k 

žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Co s sebou k zápisu? 

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese 

rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými 

zástupci dítěte. 

 

Jak zápis probíhá? 

Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte. Před zápisem není nutné s dítětem 

cvičit určité znalosti a dovednosti. Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k 

povinné školní docházce a části motivační. Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové – 

zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Budeme vyplňovat až na místě, 

abychom Vám poradili a vysvětlili, co a proč potřebujeme vědět. Mezitím dítě absolvuje „kolečko“ s 

učitelem – průvodcem, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů, pozorujeme chování 

dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli 

hraje také koncentrace pozornosti. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna. 

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném 

místě ve škole (vývěska na dveřích školy) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží 

každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat. 

 

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k 

základnímu vzdělávání. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu a vždy je uložen v 

základní škole. V případě rozhodnutí o nepřijetí, ho doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte 

do vlastních rukou. V případě předání rozhodnutí dvěma zákonným zástupcům dítěte se pořizují dva 

stejnopisy (v případě, že si přeje druhý rodič být vyrozuměn). 

 

  Mgr. Jan Sezima 

  ředitel školy 
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