
1 

 

      Základní škola Klatovy , Čapkova ul. 126  

         Š k o la  p o d p or u j í c í  z d ra v í  

                          

telefon:  376 313 353        e-mail:  zscapkova@investtel.cz                   IČO:  70825912 

 
 

 
 

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů se zápis do 1. ročníku pro 

školní rok 2022-2023 v Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126 bude konat 

ve čtvrtek 14. dubna 2022 v době od 8:00 do 17:00 hodin 

 K zápisu přijdou děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let (narozené od 1. 9. 2015 do 31. 

8. 2016) a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad. 

Rodiče žádáme, aby nezapomněli vzít s sebou: 

• Rodné listy dětí 

• Občanský průkaz 

 

 

Organizace a průběh zápisu 

Zápis je složen z formální a motivační části. Ve formální části zápisu zákonný zástupce 

požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky formou žádosti s registračním číslem 

(žádost obdrží u zápisu), vyplní Zápisní list a podepíše Souhlas se zpracováním osobních 

údajů dítěte (oba tiskopisy na webových stránkách školy). Zákonný zástupce předloží při 

zápisu dítěte vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho 

zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (tiskopis zmocnění na webových 

stránkách školy). 

V motivační části zápisu probíhá rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem. 

Pedagogický pracovník orientačně posoudí školní připravenost dítěte, popř. doporučí 

zákonnému zástupci, jakým způsobem má do zahájení školní docházky vést dítě 

v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti (Desatero pro rodiče 

na webových stránkách školy).  
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Odklad povinné školní docházky 

O odklad povinné školní docházky lze žádat písemně v době zápisu k povinné školní 

docházce (tiskopis žádosti o odklad na webových stránkách školy). Pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP 

nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, ředitel školy odloží začátek 

povinné školní docházky o jeden rok. 

V případě, že žádost nebude splňovat předepsané náležitosti, škola vyzve žadatele 

k odstranění nedostatků a poskytne k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. 

 

 

Žádost o plnění povinné školní docházky pro děti mladší 6 let 

Pro děti narozené od 1. 9. do 31. 12. 2016 žadatel přikládá k žádosti doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Pro děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2017 žadatel přikládá k žádosti doporučení školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra). 

 

V Klatovech 18. 3. 2022 

 

 

 

                    PaedDr. et Mgr. Dana Martinková, Ph.D. 

                   ředitelka školy 
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