
Informace k organizaci a průběhu zápisu 
(včetně dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině) 

 
Na stránkách školy www.zsolbramovice.cz můžete v menu Škola - Ke stažení, část Zápis stáhnout potřebné 
formuláře a rozšiřující dokumenty vztahující se k zápisu.  
 

Organizace zápisu  

Termín zápisu:  
Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve středu 19. dubna 2023  
od 16 do 18 hodin. 

Místo zápisu:  
Zápis se koná v budově základní školy v místnosti ŠD a 1. třídy. 

Potřebné dokumenty: 
 S sebou k zápisu si vezměte:  

rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), 
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.  
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.  

V případě cizinců (dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině): vízový doklad 
dítěte; doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; nájemní smlouva či potvrzení o ubytování; 
potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci.  

Plnění povinnosti školní docházky: 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  
a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.  
 

Předčasný nástup k plnění školní docházky  
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. 
 

Odklad školní docházky  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok.  
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok  
na základě:  
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a 
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
 
Počet žáků, které je možné přijmout:  
Ve školním roce 2023/2024 zapisujeme děti bez ohledu na jejich bydliště.  
 
ZŠ Olbramovice Vám nabízí: 

 školu rodinného typu ve třídách s malým počtem žáků  

 výuka čtení metodou SFUMATO (splývavé čtení) a psaní psacím písmem 

http://www.zsolbramovice.cz/


 možnost a prostor pro individuální přístup k žákům   

 hravá a moderní výuka ve třídách, ale i ve venkovních prostorách školy 

 využívání PC, tabletů, velkoplošného dotykového panelu a interaktivních tabulí 

 možnost navštěvovat školní družinu v ranních, ale i odpoledních hodinách, pro všechny žáky školy 

 různé akce školy (pro žáky, ale i pro rodiče) - např. vánoční jarmark, Noc s Andersenem, besedy, … 

 nabídka zájmových kroužků  

 projekt Ovoce a mléko do škol 

 využití webové aplikace systému Bakaláři pro předávání informací a zpráv mezi školou a rodiči (rozvrh, 
klasifikace, školní akce, datové zprávy Komens, ...), prvňáčci - žákovská knížka 

 nově po zápisu do 1. ročníku - setkávání se budoucích školáků s třídní paní učitelkou, návštěva dětí  
ve škole (vyučovací hodiny) - seznámení se s prostorami školy, spolupráce se spolužáky 
(termíny setkávání a čas - předběžně květen: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. 2023 po obědě). 
 
 
         Mgr. Alena Typtová 
         ředitelka školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


