
  Základní škola Frýdlant nad Ostravicí nám. T. G. Masaryka, 

příspěvková organizace 

nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant n. O 

 ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

PREZENČNÍ FORMA  
(uskuteční se pouze za příznivé epidemiologické situace)  

                        pro školní rok 2021 – 2022 

                  se koná ve čtvrtek 15. dubna 2021  

v době od 13:00 do 17:00 hod. v prostorách 1. stupně. 
Průběh zápisu: 

1. Formální část:  

a) rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné 

dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce) 

               b) rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení 

 školní připravenosti) 

       2.    Motivační část: orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění 

               zábavných úkolů na stanovištích 

Letos jsme pro Vás připravili zápis na téma: „Těšíme se do školy…☺“. 

Všechny děti obdrží pamětní list na zápis do 1. třídy a drobné upomínkové předměty. 

Na Vás i Vaše děti se těší vedení školy spolu s učiteli 1. stupně!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                            DISTANČNÍ FORMA - online zápis do 1. tříd  
(uskuteční se v případě nepříznivé epidemiologické situace bez osobní přítomnosti ve škole) 

Vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k dispozici na webu 

školy) budou mít možnost zákonní zástupci zasílat v období 12. – 23. dubna 

2021 na sekretariát školy prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem, 

datových schránek nebo České pošty. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O FORMĚ ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŠKOLY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU! 



Důležité informace: 

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné 

školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám 

usnadní orientaci v této problematice. 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 

organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn. 

• Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022 dítě narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

• Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022 dítě narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, je-li přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného 

v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení*. 

• Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022 také dítě narozené v době od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, je-li přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k plnění povinné 

školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře. 

 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2021, 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.   

Pozn. O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. 

dubna 2021. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u 

vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín 

návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že 

o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center 

objednat termín co nejdříve (PPP Frýdek – Místek: tel. 558 432 084). 

*Pedagogicko-psychologická porada, Speciální pedagogické centrum  

 

 

 

 



Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a Stanovením 

spádových obvodů Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí stanovuje ředitel školy tato kritéria 

přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání: 

V možnostech školy je pro školní rok 2021/2022 otevřít 3 první třídy. 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu. 

2. Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce.  

3. Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence. 

4. V případě nenaplněné kapacity budou přijímáni žáci z jiných školských spádových obvodů. 

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého 

nebo na zástupkyni ředitele Mgr. Karlu Šigutovou osobně, případně telefonicky na číslech: 

558 678 169, 558 675 614. 

 

Nabízíme Vám také možnost přímé účasti dění ve škole a navštívit 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který pro rodiče a jejich děti pořádá škola dne 16. března 2021 v době od 7:50 

do 11:30 hod.. Společně se svými dětmi si v uvedené době můžete prohlédnout 

školu, případně navštívit některou z vyučovacích hodin na 1. stupni nebo v 

odborných učebnách 2. stupně. 

Jste se svými dětmi srdečně zváni! 

Upozornění!  

Den otevřených dveří se uskuteční pouze za příznivých epidemiologických 

podmínek! Sledujte webové stránky školy! 

 

            PaedDr. Jaromír Horký 

                ředitel školy 


