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Zápis do 1. ročníku pro školní       

           rok 2023/2024 
Vážení rodiče, 
na základě novely školského zákona budou v České republice probíhat zápisy dětí do prvního 

ročníku základních škol v období od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023.  

 

Na naší škole bude zápis probíhat ve dnech 12. a 13. dubna 2023 

(středa, čtvrtek) vždy v čase od 15.00 do 18.00 hodin. 

 

S sebou si prosím vezměte rodný list dítěte a platný občanský průkaz.  

 

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje školský zákon č. 561/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

Plnění povinnosti školní docházky   

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023–2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok 

věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, 

kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok. 

mailto:kaprev@seznam.cz
http://www.skolaprasek.cz/


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 ředitelka školy 

začátek 

povinné školní docházky o jeden školní rok na základě: 

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce a 

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Pokud nevíte, jestli je odklad pro vaše dítě vhodný, poradí vám jistě učitelky z mateřských 

škol. Objednat se můžete do Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové na 

telefonu 495 265 423 nebo e-mailem: info@pppkhk.cz. V tomto případě je nutné podat žádost 

k přijetí k základnímu vzdělávání. 

 

V Prasku, 24. 3. 2023 

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 

 

 

 


