
ZÁPIS 
do 1. ročníku ZŠ České Meziříčí 

se koná 

v pátek 7. dubna 2017, 

od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

v budově školy 
Vezměte s sebou rodný list dítěte, zákonní zástupci občanský průkaz. 

Děti narozené: od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (zápis poprvé), 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 (zápis po odkladu školní docházky). 

 

Tiskopisy k zápisu obdržíte před termínem zápisu v MŠ České Meziříčí, v MŠ 
Rohenice, v ZŠ České Meziříčí v kanceláři ředitele školy nebo přímo v dny zápisu 
v ZŠ České Meziříčí. 
 

Ve školním roce 2017/18 otevře ZŠ České Meziříčí nejvýše dvě 1. třídy, každou 
s nejvýše 30 žáky. 
 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého 
stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb. bude počet 
přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 
 

Přednostně budou do ZŠ České Meziříčí přijímáni žáci: 
1. S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském 

obvodu. 
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímání dle těchto kritérií: 

a) sourozenec ve škole v době zápisu, 
b) losování. 

 

Zápis k povinné školní docházce bude složen z formální části zápisu a bude-li při zápisu 
přítomno i zapisované dítě a bude-li s tím souhlasit zákonný zástupce dítěte, rovněž 
z rozhovoru s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí 
zápisu.  
 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 
povinné školní docházky písemně nebo ústně do protokolu.  
 

Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut. Rozhovor 
bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho 
školní připravenosti.  
 

Informace k odkladu školní docházky:  
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době 

zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, 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. 

Ing. Petr Hrnčíř 
ředitel školy 


