
Ředitelství Základní školy ve Vizovicích oznamuje: 

 

         

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
se uskuteční  

v pátek 7. 4. 2017 

od 14.00 do 17.30 hodin 
     na dolní škole. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi,  
které do 31. 8. 2017 dovrší 6 let i rodiče 

s dětmi, které měly odklad. 

 
 
 
 
 

Rodiče přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti 
(občanský průkaz). 

  



Organizace zápisu do 1. tříd 

Termín zápisu: pátek 7. 4. 2017 od 14:00 hodin do 17:30 hodin  

na dolní budově školy (Masarykovo náměstí 420) 

Průběh zápisu: 

a) formální část (předání požadovaných údajů, vyplněných tiskopisů): 

 
1. Žádost o přijetí do ZŠ 
2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 
3. Žádost o odklad (škola informuje rodiče o možnosti odkladu) 

 
POZOR ZMĚNA!!! Pokud žádají rodiče o odklad, dodají škole při zápisu tyto dokumenty: 

 

 Žádost o přijetí a žádost o odklad povinné školní docházky 

 Vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologické 
poradně nebo speciálně pedagogickém centru) s doporučením odkladu a 
doporučení odkladu od odborného nebo dětského lékaře nebo klinického 
psychologa.  

 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 
 

4. Kontrola rodného čísla /dle rodného listu/ a bydliště /dle občanského 
průkazu/ 
Rodiče přinesou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). 
 

5. Rodiče obdrží list s přiděleným registračním (evidenčním) číslem, pod 

kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí a které 

ho bude provázet po celou dobu školní docházky (rozdělení do tříd, přijetí do 

školní družiny atd.) 

 

b) motivační část: 

 

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a 

příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit 

(např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých 

dovedností dítěte, prohlídka školy)        s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje 

úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. 

 

Na základě zjištěných poznatků poskytne učitel zákonným zástupcům dítěte 

informace, jak mohou do doby nástupu do základní školy pomoci dítěti v jeho dalším 

rozvoji. 

 



 

Kritéria přijímání žáků: 

Přednostně jsou přijímáni žáci spádově patřící do ZŠ Vizovice. 

 

Počet žáků, které je možno přijmout: 

Žáci jsou přijímáni do počtu 90.  

 

Formuláře potřebné k zápisu jsou k dispozici pod ikonou dokumenty na webových 

stránkách školy. Zdůrazňuji nutnost podpisu obou rodičů. Žádost o přijetí se vypisuje 

vždy, i když rodiče žádají o odklad. 

 

Ve Vizovicích 3. 2. 2017 

       Mgr. Lucie Navrátilová 


