
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ bude na naší škole probíhat 4. dubna 2023 

od 14:00 do 17:00 hodin v přízemí budovy ZŠ. 

 
Zápis do 1. třídy je zákonná povinnost rodičů, jakmile dítě dosáhne do zahájení nového školního 

roku 6 let věku. 

 

Zápis bude mít dvě části. 

 

1. FORMÁLNÍ – budete vyřizovat s ředitelkou školy 

 
Rodiče přinesou potřebné dokumenty k zápisu. Bude zkontrolována jejich správnost a každé žádosti 

bude přiděleno registrační číslo.  
Seznam přijatých žáků (jejich reg. čísel) pak bude vyvěšen na budově školy a na webových stránkách 

školy. www.zsdublovice.cz 

 
Jak postupovat, když budete pro své dítě žádat o přijetí do školy?  

Přinést vyplněné: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

2. Zápisový list pro školní rok 2023/2024, který jste obdrželi v MŠ nebo si ho můžete stáhnout 

na stránkách školy 

 a vzít s sebou: 

3. Rodný list dítěte  

4. Doklad totožnosti rodičů 

 

 

Jak postupovat, pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky?  

I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit 

k plnění povinné školní docházky v základní škole, pokud nemá všechny potřebné dokumenty 

k odkladu školní docházky již s sebou.  

O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní 

školy písemně a musí být doložena 1. doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto 

potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).  

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do konce dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují 

školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky 

od daného školního roku.  

Pokud má dítě odklad, k zápisu se osobně dostavit nemusí, ale budeme rádi, když opět přijde. 



 

Přinést vyplněné: 

       1.   Žádost o odklad povinné školní docházky 

       2.   K žádosti je nutné přiložit další dva dokumenty  

a) Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (psychosociální nezralost) 

b) Doporučující posouzení odborného lékaře (pediatr), nebo klinického psychologa (tělesná 

     nezralost) 

 

a vzít s sebou: 

       3.   Rodný list dítěte  

       4.   Doklad totožnosti rodičů 

 

 

 

 

 

2. NEFORMÁLNÍ 
 

Jak bude zápis probíhat? 

 

Zápis bude probíhat v přízemí základní školy a to 4.4.2023 od 14:00 hodin do 17:00 hodin. 

 

Děti budou zápisem provázet pohádkové postavy (jejich starší kamarádi ze ZŠ).  

 

Čekají je 4 stanoviště, kde děti budou hravou formou plnit různé úkoly a naše paní učitelky s nimi budou 

volně komunikovat. 

 

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujistit dítě, že se nemusí ničeho bát.  

 

Sleduje se komunikativnost dítěte, jeho slovní projev a slovní zásoba, způsob držení tužky, 

rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů a budeme rádi i za pěknou básničku či písničku. 

 

A na závěr děti dostanou odměnu a budou také vyfoceny.  

 

Zde jsou ještě odpovědi na některé otázky, které Vás určitě zajímají:  

 

Kdo bude učit v první třídě? 

V 1. ročníku bude třídní paní učitelkou Gabriela Falcová. 

 

Proč si vybrat právě naši školu?  

Tak to už záleží jen na Vás, ale předpokládáme, že využijete plynulého přechodu Vašich dětí z naší MŠ 

do naší ZŠ, a to v prostředí, které znají, kde jsou doma a kde mají už svoje kamarády. Záleží také na 



tom, co o nás víte, na tom, jakou máte s námi zkušenost, na tom, jakou zkušenost s naší školou mají 

Vaši známí. A hlavně na tom, co od školy očekáváte.  

To, co Vám nabízíme my, si můžete přečíst zde.  

• učíme moderním způsobem, v souladu s přírodou a okolím, plánovaně se věnujeme 

environmentálnímu vzdělávání  

• využíváme výpočetní techniku – počítače, notebooky, interaktivní tabule  

• čtení učíme genetickou metodou – hláskování, dítě si může vybrat i analyticko-syntetickou, 

   pokud mu více vyhovuje  

 

• vyučujeme anglický jazyk již od 1. ročníku  

• velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě – rodinné prostředí  

• využíváme různé formy spolupráce ve výuce, používáme metody kritického myšlení  

• pravidelně ověřujeme znalosti a dovednosti v rámci celostátního programu  

• pravidelně zařazujeme činnosti směřující k rozvoji fyzické zdatnosti a dovednosti žáků (plavání, 

lyžování, účast na sportovních soutěžích...)  

• klademe důraz na prevenci rizikového chování, snažíme se vytvářet vstřícné klima třídy, máme 

zavedenu třídnickou hodinu  

• pravidelně každý rok organizujeme pro všechny žáky školu v přírodě s podtitulem „Poznáváme 

naši vlast“  

• organizujeme další společné akce pro žáky a jejich rodiče i se zapojením veřejnosti 

• velmi úzce spolupracujeme s mateřskou školou  

• nabízíme mimoškolní aktivity, využití keramické dílny  

 

Školní vzdělávací program naší školy najdete na www.zsdublovice.cz  

http://www.zsdublovice.cz/

