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ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Tak jako každý rok, tak i v roce 2023 proběhne na všech základních školách v České republice 
zápis do prvních ročníků. Také na naší škole se těšíme na nové prvňáčky. Tímto ředitelka 
Základní školy, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, oznamuje veřejnosti, že podle 
ustanovení § 46 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů vyhlašuje 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. 

Zápis se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 v době od 13:00 do 18:00 hodin v budově 
školy Trčkovo nám. čp. 4. K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými mezi 
1. 9. 2016 a 31. 8. 2017 nebo s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 
2022/2023. Dítě nemusí být u zápisu osobně přítomno, ale doporučujeme přijít s ním. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, povinná 
školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024: 
Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít dvě první třídy. Předpokládáme, že uspokojíme 
všechny zájemce o zápis do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2023/2024. Pokud by tomu tak 
nebylo, budou děti přijímány v tomto pořadí: 
1) Děti ze spádových oblastí. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Města Opočna.   
2) Děti mimo spádové oblasti.  
 

Organizace zápisu                                                     

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků Základní školy, Opočno, okres Rychnov nad 
Kněžnou se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 v době od 13:00 do 18:00 hodin v budově školy 
Trčkovo nám. čp. 4. 

Náhradní termín zápisu je možný v případě nemoci nebo neodkladných pracovních povinností 
po telefonické domluvě (tel.: 778 751 750). 

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno 
i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně 
dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 
 
Při příchodu k zápisu zákonný zástupce předloží k nahlédnutí: 

• originál rodného listu dítěte, 
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 
• u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče, 
• zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat, 
• cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu. 

 
Zákonný zástupce dostane registrační číslo pro své dítě, podá žádost o přijetí dítěte, 
informuje školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření 
(mimořádné nadání, znevýhodnění dítěte § 16 školského zákona) a údajích o zdravotní 
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způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání, může se poradit o odkladu. 

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude zaměřen na citovou 
a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, 
početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. Připravené aktivity zaberou přibližně 20 
minut. Po zapsání do seznamu, vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi 
odcházet. 

 
O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci 
informováni nejpozději do 5. 5. 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce 
školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, která 
děti dostaly při zápisu, proto vás prosíme o jejich uschování. 

 

Zápis dětí mladších 6 let 

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, mohou 
zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku. 

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:  
- u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského 

zařízení, 
- u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře. 
  

Odklad školní docházky 

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů mohou 
zákonní zástupci požádat o odklad školní docházky. O odklad musí zákonný zástupce požádat 
v den zápisu. 

Pro vyřízení odkladu je nutné podat: 

• žádost o odklad školní docházky  
• doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa, 
• doporučení příslušného školského poradenského zařízení.  

Vzhledem k delším objednávacím lhůtám doporučujeme zajistit si vyšetření před zápisem. 
 
Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se 
správním řízením zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Organizační schůzka rodičů                                                                         
Schůzka se bude konat dne 5. září 2023 od 15 hodin v budově čp. 4 Trčkovo náměstí, kde 
odpovíme na dotazy a podáme další informace o průběhu školního roku. 
 
 
 
V Opočně dne 27. února 2023 
 

 

Mgr. Eva Alexanderová v. r.  
ředitelka školy 
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