
Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023

Plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku základní školy na pracovištích Sadov a 
Otovice je 15+15 žáků.

1. zápis k základnímu vzdělávání se letos týká dětí, které se narodily v období
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, případně starších s odkladem školní docházky

2. zápis do ZŠ Otovice se koná ve úterý 5. dubna 2022 v době od 15.00 do 17.00 
hodin

zápis do ZŠ Sadov se koná ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 15.00 do 17.00 
hodin

3. k zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, s občanským průkazem a rodným 
listem dítěte

4. rodiče  (zákonní  zástupci)  si  mohou  na  stránkách  školy
https://www.skolaplnapohody.cz/skola/dokumenty/ stáhnout  a  předem  vyplnit  níže
uvedené formuláře nebo je vyplní ve škole během zápisu

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (DOC)

Žádost o odklad povinné školní docházky (DOC) 

5. zapsání  dítěte  je  povinné  i  v  případě,  že  dítě  (občan  ČR)  dlouhodobě  pobývá  v
zahraničí

6. školní docházka, a tedy i zápis jsou povinné nejen pro občany ČR, ale také pro občany
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle 
než 90 dnů (dále jsou povinné pro cizince mimo EU, kteří jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany)

7. průběh zápisu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č. 500/2004 Sb. 
(správní řád)

8. 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, 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.

https://www.skolaplnapohody.cz/skola/dokumenty/


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy jsou:

1. přednostní právo na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v jeho spádové škole, tj. ve škole
ve školském obvodu, v němž má trvalý pobyt

2. dítě po odkladu školní docházky v jeho spádové škole

3. v případě, že ani po uplatnění kritérií, která nejsou v rozporu se školským či 
antidiskriminačním zákonem a jsou legitimní, ředitel nebude moci rozhodnout, bude využito 
transparentního losování. 

Odklad povinné školní docházky
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, 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.  (obě  doporučení  je  možné  odevzdat  dodatečně).  Začátek  povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku. 

Dítě,  kterému  je  povolen  odklad  školní  docházky,  musí  povinně  nastoupit  do
předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole).

Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy



ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV 
vás srdečně zve na 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 
 

V Otovicích  
v úterý 5. 4. 2022 od 15 do 17:00 hodin 

 V Sadově 

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 15 do 17:00 hodin 
 

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov 
Sadov č.p. 32, 362 61; Otovice, Děpoltovická č.p. 71, 360 01 

 


