
Zápis dětí do přípravné třídy a 1. ročníku 

Zápis dětí k povinné školní resp. předškolní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Zápis dětí k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ) 

pro školní rok 2019/2020 je určený dětem narozeným od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětem s odkladem 

povinné školní docházky.  
 

Ve středu 16. 1. 2019 se uskuteční schůzka s rodiči zájemců o zápis do 1. ročníku a do přípravné 

třídy. Seznámíme Vás s podrobnými informacemi k zápisu a nástupu Vašich dětí do školy. Schůzka se 

uskuteční ve školní jídelně od 17:00 hodin (boční vchod do jídelny pro cizí strávníky). Své děti prosím 

s sebou nevoďte. Nabídneme Vám také možnost domluvit se na individuální návštěvě školy v dopoledních 

nebo odpoledních hodinách. 
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce mezi 1. 4. a 30. 4. 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 školského zákona). 
  

Pro školní rok 2019/2020 proběhne letos zápis do 1. ročníku i do přípravné třídy 3. 4. a 4. 4. 2018, vždy 

od 14:00 do 18:00 hodin. 
 

Pokud zákonní zástupci nemají pochybnosti o odkladu povinné školní docházky svého dítěte a 

chtějí podat žádost o odklad, je nutné přinést přímo k zápisu potvrzení z pedagogicko-psychologické 

poradny a doporučení psychologa nebo dětského lékaře, případně již vyplněnou žádost o odklad povinné 

školní docházky pro školní rok 2019/2020. 

 

Zákonní zástupci mohou případně rovnou podat žádost o zápis dítěte do přípravné třídy. Zápis do 

přípravné třídy je určený pro děti s odkladem povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení 

do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje 

ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce k žádosti přiloží také 

žádost o odklad povinné školní docházky nebo kopii žádosti o odklad povinné školní docházky. 
 

Schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku se uskuteční 4. 6. 2019 od 17:00 hodin.  
 

Odpoledne před školou je zábavné a sportovní odpoledne, kde se děti seznámí s pedagogy a svými 

budoucími spolužáky při plnění různých úkolů. Děti přijdou spolu se svými zákonnými zástupci ve středu 

12. 6. 2019 od 16:00 hodin. 
 

Schůzka rodičů žáků budoucí přípravné třídy se bude konat 22. 5. 2019 od 16:00 hodin. 

 

Všeobecné informace 
 

Kritéria k zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro následující školní rok budou zveřejněna na 

www.zsjizni.cz dne 10. 1. 2019. Vždy mají přednost děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy. 

Přehled spádových ulic: Boční I a II, Božkovská, Čtyřdílná, Hlavní (lichá čísla 1-121, sudá čísla 2-104), 

Holčovická, Jihovýchodní - všechny ulice I–IX, Jihozápadní - všechny ulice I–VI, Jižní - všechny ulice I–XVII, 



Jižní náměstí, Kremnická, Nad Sady, Púchovská, Roztylské náměstí, Roztylské sady, Severní - všechny ulice 

I–XI, Severovýchodní - všechny ulice I–VI, Severozápadní - všechny ulice I–VI, Sliačská - č. p. 3019, 

Trenčínská, Trnavská, Vestavěná, Vrútecká, Východní nám., Zakrytá, Zalomená, Zapomenutá, Zvolenská, 

Žilinská. 
 

Doporučujeme přihlásit se na konkrétní termín a čas prostřednictvím našich webových stránek 

www.zsjizni.cz, kde budou ve středu 20. 3. 2019 od 15:00 hodin zveřejněna zápisová místa. Termín zápisu 

nemá žádný vliv na přijetí či nepřijetí dítěte. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte (cizinci pas), 

občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas), případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

pro školní rok 2019/2020. Můžete přinést i předem vyplněné formuláře dostupné na www.zsjizni.cz v sekci 

„Nový žák“.  Zde naleznete i žádost o odklad školní docházky. Aktuální formuláře budou k dispozici od 10. 

ledna 2019. 
 

Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže v daných termínech k zápisu dostavit, kontaktuje pana 

zástupce ředitele školy Mgr. Petra Stránského, email: pstransky@zsjizni.cz , aby si domluvil individuální 

náhradní termín. 

Od 6. 2. 2019 bude každou středu vždy od 16:00 hodin probíhat kurz Předškolák. Je určený pro 

všechny děti, které se chtějí na vstup do 1. ročníku trochu připravit, a zejména pak pro děti s aktuálním 

odkladem školní docházky. Kurz se skládá z deseti hodinových lekcí, každá je zaměřena na určitou oblast. 

Cena je 500 Kč. Zájemci se můžou přihlásit u speciální pedagožky Mgr. Heleny Langrové, email: 

hlangrova@zsjizni.cz. 

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme: 

   - telefonní čísla: 272 763 368, 272 761 887 

   - e-mail:  reditel@zsjizni.cz, pstransky@zsjizni.cz 
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