
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015 /2016 

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

10. 2. 2015    od  12:30 – 17:00 hodin 

Pro koho? 

 pro děti narozené v období od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

Jak na to? 

1. Dostavte se se svým dítětem v úterý 10. 2. 2015 k zápisu do budovy ZŠ na Komenského ulici 

v čase od 12:30 do 17:00 hodin dle rozpisu. Pokud máte předškoláka v Mateřské škole 

Židlochovice, zapsali jste si již termín do tabulky, která byla v MŠ k dispozici. Pokud vaše dítě 

nenavštěvuje tuhle MŠ, můžete si domluvit čas zápisu telefonicky po 20. lednu 2014 na ředitelství 

školy – tel. 547 425 422. Pokud si termín předem nedomluvíte, nic se neděje, jen budete muset 

možná nějakou chvilku počkat. 

2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte. 

3. Potřebujete: Přihlášku k zápisu a Zápisní list do 1. třídy. Rodiče dětí z MŠ Židlochovice již 

dokumenty vyplnili, ostatní je naleznou na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. 

Můžete je také vyplnit až na místě. 

Odklad plnění povinné školní docházky…… 

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem 

k zápisu v řádném termínu zápisu. 

2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ 

Židlochovice, Tyršova 611 nejpozději do 31. 5. 2015. K žádosti o odklad je třeba doložit dvě 

přílohy - doporučení z PPP a od pediatra. 

3. Rodiče dětí, kterým byl ve školním roce 2014/2015 povolen odklad, se k zápisu dostaví znovu. 

Uvidíte, jaký pokrok Vaše dítko za ten rok udělalo.   

Náhradní termín zápisu 

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín. 



Kdy: ve čtvrtek 12. 2. 2015 po telefonické domluvě od 8:30 do 12 hod. 

Kde: na školním poradenském pracovišti v budově ZŠ na Tyršově ul. 

Pouze Vás poprosíme o informaci na tel. čísle 547 425 421 nebo zaslání zprávy 

na jana.kralova@zszidlochovice.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás. 

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2015 

1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2015/2016. 

2. Musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2015 -  doporučení 

z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2015 -  z PPP a od pediatra. 

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout? 

 vaše dítě je na zápis připravováno v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá  

 pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), berte v potaz, že 

do 1. září uběhne ještě 7 měsíců – za tuto dlouhou dobu Vaše dítě spoustu věcí dožene  

 pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš kvalifikovaný pedagogický sbor si 

s tím bude umět poradit  

Těšíme se na Vás! 
Kolektiv pedagogů ZŠ Židlochovice 

 


