
 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává  

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod,  

vyhlašuje zápis do 1. ročníku Základní školy Česká Skalice 

Zápis se uskuteční ve dnech: 5. 4. – 6. 4. 2018 od 13.00 – 17.00 hodin v budově 1. stupně 

Základní školy v České Skalici, v ulici Komenského.  

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl 

odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.  

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.  

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/19 podle 

těchto kritérií:  

V souladu s § 178 odst. 2 a §36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně 

přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Česká Skalice.  

Počet žáků, které lze maximálně přijmout:  

Vzhledem k volné kapacitě školy lze pro školní rok 2018/19 přijmout 80 žáků.  

Průběh zápisu  

a/ formální část zápisu: cca 10 minut – zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k 

povinné školní docházce /formulář žádosti je ke stažení na www.zscs.cz nebo je k dispozici v 

MŠ, žádost lze vyplnit i u zápisu/ a předloží požadované doklady.  

V průběhu zápisu může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky v 

případě, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Pokud bude žádost doložena 

doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa, tak v tomto případě ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné 

školní docházky o jeden rok, nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku. Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.  

Pokud zákonní zástupci dítěte nedoloží potřebná posouzení, bude s nimi přerušeno správní 

řízení do doby nezbytně nutné k jejich pořízení.  

b/motivační část zápisu: cca 20 minut – je-li přítomno zapisované dítě a souhlasí-li s tím 

zákonný zástupce dítěte.  

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti 

/dítě plní jednoduché úkoly u pohádkových bytostí 

Oznámení o přijetí - rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude předáno zákonným 

zástupcům dítěte při zápise a bude oznámeno vyvěšením seznamu na budově školy a 

webových stránkách školy- www.zscs.cz. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v 

seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem. 


