
Zápis do 1. třídy – ZŠ Na Chodovci 

Předškoláky a jejich rodiče srdečně zveme k zápisu do prvního 

ročníku pro školní rok 2020/2021. 

Zápis proběhne ve dnech: STŘEDA  1. DUBNA 2020 (13:30 - 17:30)  

                                             ČTVRTEK  2. DUBNA 2020 (13:30 - 17:00)  
 

Náhradní termín  -  22. 4. 2020 (15:00-17:00) 

 

Den otevřených dveří – středa - 11. 3. 2020 (8:00 - 17:00) 
Pokud tento den nemůžete, rádi Vás uvítáme kdykoli jindy po tel. domluvě – 272 011 882 

 

Chodovecká školička: pondělí 16:00 - 16:45  (začínáme 13. 1. 2020) 

 

Kdo jde k zápisu: 
K zápisu se dostaví v doprovodu zákonných zástupců   

 děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 děti s odkladem povinné školní docházky 

Co potřebuji k zápisu: 
 rodný list dítěte (u cizinců pas) 

 občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas) 

 případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 

 

Tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyplnit buď přímo u zápisu, nebo si je můžete vyplnit 

předem a přinést k zápisu s sebou. 
 

 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  

 

 

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 2020) 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. 
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