
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022 – 2023 

 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023 proběhne 20. 4. 2022 v době od 13:00 do 17:30 hod.  

 

 K zápisu se dostaví se svými zákonnými zástupci všechny děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let.  

 Dostaví se také ty děti, které v minulém roce či v minulých letech dostaly odklad školní docházky.  

 K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, popř. rozhodnutí o odkladu z minulého roku.  

 Zákonný zástupce přinese také svůj občanský průkaz. 

 Zákonný zástupce požádá o zápis (vyplněním formuláře na místě). 

 Dítě absolvuje cca 20 minutový motivační pohovor s pedagogem. 

 Zákonný zástupce bude informován, jak dále s dítětem pracovat při jeho rozvoji před nástupem do školy. 

 

Kritéria přijetí: 

Ve školním roce 2022-2023 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku po 25 žácích dle následujících kritérií: 

1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy – jedná se o děti 

s trvalým pobytem Mysločovice, Míškovice u Holešova, Machová, Hostišová a Sazovice). 

2. Z nespádové oblasti mají přednost děti, které mají ve školním roce 2021 - 2022 v základní škole v 

Mysločovicích sourozence. 

3. Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los. 

 

Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba doložit již v době zápisu (20. 4. 2022) potřebné dokumenty 

dle § 37 školského zákona. Upozorňujeme na tuto podmínku s časovým předstihem, abyste si do doby zápisu 

stačili obě doporučení obstarat (lhůty poradenských zařízení jsou až tříměsíční). 

§ 37 

Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v 

době zápisu 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. 

 

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle  

577 121 063 nebo 731 508 060. 

 

Na své budoucí žáky se těší učitelé ZŠ Mysločovice. 


