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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE ZÁPISU DO 1. TŘÍD: 
  
Kterých dětí se zápis týká?   
Jde o děti, které dovrší šesti let do 31. 8. 2018.  
  
Kdy zápis probíhá?   
13. dubna 2018 od 9:00 do 18:00 hod. v budově Základní školy Bohuňovice, Pod Lipami 210. 
  
Můžeme přijít k zápisu také v jiném termínu?  
V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v 
zápisových dnech, požádejte e-mailem ředitele školy o náhradní termín. (jindrich.danek(zavináč)zsbohun.cz)  
  
Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu? 
 Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných 
zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas.   
  
Musíme k zápisu přivést dítě?  
Ano, dítě se musí zápisu aktivně zúčastnit.  
  
Může dítě k zápisu přivést babička?  
Bohužel ne. Požádat o přijetí k povinné školní docházce může pouze jeden ze zákonných zástupců (matka, otec 
popř. jiná osoba, které bylo dítě svěřeno do péče).  
  
Jak bude zápis probíhat? 
 Asistenti – průvodci z řad starších žáků vás přivítají a provedou školou k zápisu. V místnosti k tomu určené 
vyčkáte, až si vás vyzvedne zapisující pedagog. Seznámíte se s pedagogem, který doprovodí dítě do učebny plné 
pomůcek, obrázků, hraček, apod., kde ověří, že je dítě zralé k nástupu povinné školní docházky. Pedagog vás 
poté doprovodí do učebny k administrativnímu zápisu – ověření totožnosti, vyplnění přihlášky, apod., kde se 
také dozvíte informace o dalším postupu a termíny, kdy a jak bude oznámeno rozhodnutí ředitele školy o přijetí 
či nepřijetí.   
  
Jaké údaje jsou požadovány v přihlášce k zápisu? 
Kromě základních údajů (jméno, RČ, data o narození, bydliště) v žádosti zákonný zástupce také uvede 
mateřskou školu, do které dítě chodí, zdravotní pojišťovnu, kontakty (mobilní telefon a soukromou 
elektronickou adresu) na oba zákonné zástupce.   
  
Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?  
Budou otevřeny maximálně 2 první třídy s počtem do 30 žáků v každé.  
  
Kolik žáků po odkladu bude v 1. třídách?   
Předpokládáme, že každé třídě budou 3 žáci, kterým byl vloni povolen odklad nástupu do 1. třídy.  
 
Jak budou žáci rozděleni do jednotlivých 1. tříd?   
Žáci budou rozděleni s přihlédnutím k věku, pohlaví a předchozímu předškolnímu vzdělávání (mateřská škola, 
ze které dítě přichází) a podle výsledku zápisu. Žáci s odkladem z loňského zápisu budou rovnoměrně rozděleni 
do jednotlivých tříd. Při zahájení dubnového programu pro předškoláky, budou mít rodiče možnost vyjádřit 
přání, aby dítě bylo ve třídě s kamarádem či kamarádkou. Pokud to bude možné, bude k těmto přáním 
přihlédnuto. Je upozorňujeme, že ne vždy je možné vyhovět všem přáním.   
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Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?   
Konkrétní termín a způsob oznámení rozhodnutí se rodiče dozví při zápisu. Nejzazší termín -  30. 4. 2018. 
Snažíme se vždy o co nejkratší termín. Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod číslem jednacím, 
které vám bude přiděleno při zápisu. Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o 
jeho vydání ředitele školy, nejlépe emailem. V domluveném termínu si je budete moci vyzvednout v 
sekretariátu školy proti podpisu (zákonný zástupce dítěte, který bude podepsaný pod žádostí o přijetí). Záporná 
rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.   
  
Kdy požádat o odklad?   
Žádost se podává řediteli školy. O odklad lze požádat hned při zápisu. Je však třeba mít s sebou doporučení 
školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) 
a lékařské doporučení dětského lékaře. Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o 
rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče o rok později.  Doporučujeme podávat žádost 
najednou s oběma doporučeními, viz. další dotaz.  
  
Co k žádosti o odklad potřebujeme?   
Tiskopis žádosti o odklad si můžete vyzvednout ve škole i před konáním zápisu . Na tiskopisu vyjádří doporučení 
odkladu pracovník Pedagogicko - psychologické poradny a dětský lékař nebo klinický psycholog. Toto 
doporučení je možno k žádosti také přiložit. Tiskopis vám na vyžádání zašleme i elektronickou poštou.  
  
Můžeme přivést k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. září 2018?  
Ano, pokud rodiče zváží výjimečnost předčasného zápisu, s sebou k zápisu v takovém případě přinesou i 
doporučení z pedagogicko – psychologické poradny. Bez doporučení nebude možno přihlášku k zápisu 
přijmout. Není třeba vyplňovat zvláštní žádost o přijetí dítěte před dovršení šesti let jeho věku.  
 
 Můžeme přivést k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. lednu 2019? 
 Ano, v případě, že rodiče dobře zvážili rizika předčasného zápisu svého dítěte, přinesou s sebou k zápisu 
doporučení z pedagogicko – psychologické poradny a také od odborného (dětského) lékaře. V tomto případě je 
nutné vyplnit také žádost o přijetí dítěte před dovršením šesti let jeho věku. Bez obou doporučení nebude 
možno přijmout přihlášku k zápisu dítěte.  
  
Musí rodiče k zápisu přivést i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím 
ředitele o odkladu? 
 Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přivést k zápisu. Pokud se 
s dítětem k zápisu nedostavíte, nebude možno je přijmout.   
  
Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?  
Ano, na červnové schůzce dostanou rodiče přijatých žáků informace o pomůckách a učebních textech, které 
žáci dostanou zdarma, dozvědí se, které další pomůcky je třeba zakoupit, včetně podrobného popisu organizace 
1. dne školního roku a další informace související se zahájením základního vzdělávání. 
 

mailto:zsbohun@bohunovice.cz

