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Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn pořádá: 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

K zápisu se dostaví děti  narozené 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní 

docházky z loňského roku (odklad pro školní rok 2022/2023) 

 

Termín zápisu 

 Zápis proběhne 12. dubna 2023, od 14.00 do 17.00 v horní budově základní školy (je možný 

i zápis online formou).  

 

Potřebné dokumenty k zápisu 

 Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, případně další dokumenty 

(vyšetření PPP, apod.) 

 Žádost o přijetí dítěte – online, viz www.zsspindl.cz  a online na místě 

 

 

Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Špindlerův Mlýn stanovuje kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. e) zákona 561/2004., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: 

Počet žáků, které lze přijmout: 20 
(počty žáků se v případě potřeby snižují dle §4, odst. 7, vyhl. 48/2005 Sb.) 
 

A. Žáci s místem trvalého pobytu ve Špindlerově Mlýně – KRITÉRIUM Č. 1 
B. Ostatní žáci – KRITÉRIUM Č. 2 

 
(Ke kritériím bude přihlíženo v případě, pokud počet žádostí o přijetí bude vyšší než 20) 
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Organizace zápisu (dle §3a, Vyhl. 48/2005 Sb.) 

Formální část 

1) vyplnění (kontrola) žádosti ZZ, ověření dle RL a OP, přidělení reg. čísla 

2) předání informací ZZ dle §3 odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání 

 

Motivační část  

1) Rozhovor ped. pracovníků – učitelů s dítětem, připravené cílené aktivity pro orientační 

posouzení jeho znalostí a dovedností, prohlídka školy 

 

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné 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. 2023) 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. 

 

 

Dokumenty ke stažení z webových stránek 

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 Žádost o odklad povinné školní docházky 

 Desatero pro rodiče 

 Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání 

 

 

Ve Špindlerově Mlýně      9. února 2023    Mgr. Petr Libřický, řed. školy 


