
Základní informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 
Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 

 

 

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019 proběhne na naší škole 

.23. a 24. dubna 2018 v době od 13,00 do 17,00 hod. 

 

 

K zápisu potřebujete: 

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

 

 

Před samotným zápisem si můžete stáhnout potřebné tiskopisy: 

zápisní list, žádost o přijetí popřípadě žádost o odklad. 

Vyplněné formuláře přineste s sebou v den zápisu. Potřebné tiskopisy budou 

k dispozici také přímo ve škole během zápisu. 

 

Několik základních informací k povinné školní docházce: 

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

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Jedná se tedy 

letos o děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

 

 

K základnímu vzdělávání mohou být přijaty také děti, které se 

narodily po tomto datu: 

 Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 
k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 - 30. 6. 2013 jsou 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 

která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 

odst. 4, 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. 

  
Blížší informace z minulého roku 2017, zdroj informací: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok 

http://7zsfm.cz/?sekce=dokumentykestazeni
http://7zsfm.cz/files/20162017/zapisnilist.pdf
http://7zsfm.cz/files/20162017/zadostoprijeti.pdf
http://7zsfm.cz/files/20162017/zadostoodklad.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

