
Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Bozkov, příspěvková organizace 
Bozkov 40, 512 13 Bozkov    e-mail: zs.bozkov@tiscali.cz    tel.: 724 012 657 

 

Zápis se koná v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 15,15 v I. třídě budovy základní školy, Bozkov 233. 
 

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní 

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

Průběh zápisu: 

Formální část - povinná dle ŠZ: 

• zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní  (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník 

pro zákonné zástupce, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut 

• získání informací o způsobu oznámení rozhodnutí o přijetí, převzetí registračního čísla dítěte 

 Neformální část - nepovinná, vyžaduje souhlas zákonného zástupce 

• hravou formou jsou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. ročníku zvládat a zákonnému zástupci budou případně poskytnuty rady, 

jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet (maximální doba 20 minut) 
 

Při zápisu je nutné předložit: 

• žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky a příslušné další dokumenty) 

• rodný list dítěte 

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců) 
 

Kritéria pro přijetí: 

1. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 

2. Dítě s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod 
 

 Počet volných míst: 12 

.  Školský obvod spádové základní školy je území obce Bozkov 
 

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout od 8. března 2019 na webových stránkách školy: 

http://www.obecbozkov.cz/index.php/skola-a-skolka-2 pod odkazem k zápisu do 1. ročníku. 
 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky: 

I když budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte se k zápisu dostavit a podat žádost o odklad. Součástí žádosti musí být doporučující 

posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí. V případě neúplné žádosti bude zákonný 

zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

Mgr. Jana Valská, ředitelka ZŠ 


