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Informace k zápisu do první třídy 
Základní školy Čížová 

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne 8. 4. 2021 od 12:20 hod do 18 :00 
hod. Možnost rezervování určitého času bude možné v Zelené třídě MŠ Čížová od 21. 3. 
2022.  

Pro koho je zápis povinný? 

 pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku (od 1. září 2015 do 31. srpna 2016) 
 pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku ( 2021/2022) 

Co je potřeba k samotnému zápisu? 

 Dostavte se i se svým dítětem dne 8. 4. 2020 do základní školy ZŠ Čížová do II. třídy   
 Vezměte s sebou svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte. 
 Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte 

(pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR. 
 Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba s 

sebou již k zápisu přinést doporučující posouzení příslušného poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky? 

Pozor na změnu ve školském zákoně!!! Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!! 

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o 
odklad písemně požádat a zároveň žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

Odklad povinné školní docházky 

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 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. 

 

  V Čížové 8. 3. 2022    Mgr. Jan Kropáček 

       ředitel ZŠ a MŠ Čížová 
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