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INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU  

k povinné školní docházce v roce 2022 
 

1. Informace pro rodiče 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu splatnými 

právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). V souvislosti s 

protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci 

přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti 

a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

Na webových stránkách školy (www.zs-adamov.cz) jsou k dispozici jednotlivé formuláře, potřebné 

k zápisu.  Tyto formuláře je také možné po telefonické domluvě vyzvednout v budovách MŠ 

Komenského 6, MŠ Jilemnického 1 a v budově ZŠ Komenského 4. 

Formuláře k zápisu: 

1) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

2) Prohlášení zákonného zástupce 

3) Zápisový list žáka 

4) Žádost o odklad povinné školní docházky (v případě zájmu o odklad) 
- nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa 
5) Žádost o zařazení do přípravné třídy (v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy) 

- nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení 
Přineste s sebou k nahlédnutí také rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

 

Další informace je možné získat také na tel. číslech 724 370 199, 724 370 189, 515 531 196.  
 

 

2. Termín a organizace zápisu 
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku.  

Zápis se uskuteční 6. dubna 2022   - 15.00 – 18.00 – ZŠ Ronovská 12 
7. dubna 2022   - 15.00 – 18.00 – ZŠ Komenského 4 

 
Pokud se nebudete moci osobně s dítětem zúčastnit, můžete vyplněné formuláře (viz výše 1-5) 
doručit v termínu od 1.4.do 30.4.2022 následujícími způsoby:  
 

1) do datové schránky školy  - yy7ma8p,  

2) e-mailem (s.tuma@adamov.cz)  s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),  

3) poštou – Základní škola a mateřská škola Adamov, p.o., Komenského 4, 679 04 Adamov,  

4) můžete přijít osobně dne 6.4 (resp. 7.4.) bez přítomnosti dítěte  
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3. Plnění povinnosti školní docházky 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší 6 let věku 

nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dále děti, kterým byl při 

zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok. 

 

3.1. Předčasný nástup k plnění školní docházky 

Dítě, které dosáhne 6 let věku v době od září 2022 do června 2023, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, pro děti narozené od ledna do června 2023 také vyjádření 

odborného lékaře. 

 

3.2. Odklad školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok na základě: 

1)  Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce. 

2)  Doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.  

3)  Doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

4. Přípravná třída 
Přípravná třída základní školy je určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně 

jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, 

pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě: 

1)  Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce.  

2)  Doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.  

 

 

V Adamově 1.3.2022 

        Mgr. Stanislav Tůma 

              ředitel školy 


