
 

 

 
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 

 

 

Zápis do 1. ročníku 

se uskuteční 

5. 4. 2022 14:00 – 17:00 

 

Informace k průběhu zápisu do 1. tříd 

Zápis se skládá ze dvou částí – administrativní a motivační.  

Motivační část zápisu, ve které se dítě v doprovodu rodiče seznamuje s prostředím 

tříd prvního stupně a s učiteli školy, se uskuteční dne 5. 4. 2022. 

V administrativní části vyplňuje zákonný zástupce Žádost o zápis dítěte do 1. 

ročníku ZŠ, případně přiložte Žádost o odklad školní docházky.  

Vše vyřídíte osobně v den zápisu  - vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list 

dítěte. 

Pokud se osobně nezúčastníte zápisu dne 5. 4. 2022 můžete podepsanou žádost 

s kopií rodného listu dítěte doručit škole také písemně.  

Možné způsoby doručení. 

- datovou schránkou  -  hr6mna7, 

- mailem s elektronickým podpisem – reditel@4zsjh.cz, 

- doporučeným dopisem – ZŠ Vajgar 592/III, 37701 Jindřichův Hradec, 

- osobně v úředních hodinách, pak s sebou musíte mít svůj občanský průkaz.    

                  

Další požadované přílohy: 

- k Žádosti o odklad školní docházky je nutné škole doručit doporučující 

posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření 

odborného lékaře – pediatra (nebo klinického psychologa). 

- Žáci cizinci musí dokládat povolení k pobytu. 

 

Žák obdrží registrační číslo.  

 

mailto:reditel@4zsjh.cz


Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce: 

1. žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, 

2. žáci mimořádně nadaní, kteří chtějí využívat vzdělávací program Qiido 

3. žáci s trvalým bydlištěm v Jindřichově Hradci 

4. ostatní žáci se zájmen navštěvovat naši školu 

V případě, kdy nelze přijmout všechny děti, které splnily stejné kritérium, bude 

provedeno losování. 

Pro příští školní rok plánujeme otevřít dvě 1. třídy (maximálně 50 přijatých žáků). 

 

Výsledky zápisu 

Seznam žáků vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní 

docházce, bude zveřejněn  30. 4. 2020 na úřední desce školy a na webových 

stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednout ve škole. 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky posílá škola poštou. 

 

V J. Hradci dne 12. 3. 2022                                  Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Věk dětí k zápisu  

I. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhlo šestého roku věku.  Pro školní rok 2020/2021 musí být datum narození 

dítěte od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.  

II. 

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, 

požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2020 písemně o odklad školní 

docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře – pediatra (nebo klinického psychologa). 

Nástup po odkladu - začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.  

III. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, 

může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 

dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 

do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře.  

IV. 

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní. Pokud rozhodnutí o 

dokladu vydala v minulém roce jiná škola, doručí zákonný zástupce  toto rozhodnutí 

škole, na kterou se po odkladu hlásí. 

 

 


