
Základní škola Valdice

Ředitel Základní školy, Valdice, okres Jičín
vyhlašuje termín a podmínky zápisu 
do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 36 odst.4,  za�kona č�.  561/2004 Sb.,  o př�eds�kolní�m, za�kladní�m, stř�ední�m,  vys�s� í�m 
odbořne�m a jine�m vzde� la� va�ní� (s�kolsky�  za�kon), ve zne�ní� pozde� js� í�čh př�edpisu)  se za�pis do 1. tř�í�dy  
kona�   8. dubna 2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.

Ř+ editel s�koly da� le stanovil  křiteřia, kteřy�mi se bude ř�í�dit ořganizače, přu) be�h a řozhodova�ní�  o 
př�ijetí� č�i nepř�ijetí� dí�te� te k za�kladní�mu vzde� la� va�ní�.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy
Ve  Valdicích 1. března 2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu (8. dubna 2022)

1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Za�pis   do 1.   tř�í�d se  kona�   v souladu   s §   36   odst.4,   za�kona   č�.   561/2004   Sb.,   o př�eds�kolní�m, 
za�kladní�m, stř�ední�m, vys�s� í�m odbořne�m a jine�m vzde� la� va�ní� (s�kolsky�  za�kon), ve zne�ní� pozde� js� í�čh 
př�edpisu) , v dobe�  od 1. dubna do 30. dubna kalenda� ř�ní�ho řoku, v ne�mz�  ma�  dí�te�  zaha� jit povinnou 
s�kolní� dočha� zku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 8. dubna 2022 v čase 
od 15.00 – 18.00 hod.
K za�pisu do ZS+  v období� od 1. do 30. dubna nemohou podat př�ihla� s�ku čizinči s ví�zem za u� č�elem 
střpe�ní�  pobytu na u� zemí� Č+Ř podle § 33 odst. 1 pí�sm. a) za�kona o pobytu čizinču)  na u� zemí� Č+Ř 
(„upřčhlí�či“) s mí�stem pobytu ve spa�dove�  oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín 
zápisu 17. června 2022 v čase od 15.00 do 17.00 hod.

1.2 Místo zápisu: 
Za�pis se kona�  ve s�kolní� budove�  Za�kladní� s�koly, Valdiče, okřes Jič�í�n, Jič�í�nska�  30.
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1.3 Potřebné dokumenty:
S sebou k za�pisu si vezme�te:  rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, (př�í�p. 
doklad o sve�ř�ení� dí�te� te do pe�č�e (u pe�stounu)  apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, 
pokud   bylo   v   minule�m   řoče   vyda�no.   Tyto   dokumenty   budou   slouz� it   k ove�ř�ení�   na� lez� itostí� 
poz�adovany�čh spřa�vní�m ř�a� dem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K za�pisu do přvní�ho řoč�ní�ku přo s�kolní�  řok 2022/2023 se dostaví�  de� ti, kteře�  dovřs�í�  s�esty�  řok 
ve�ku nejpozde� ji do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a da� le  děti  s 
odkladem povinné školní docházky uděleným ve školním roce 2021-2022.

1.5   Předčasný nástup k     plnění školní docházky  
Dí�te� , kteře�  dosa�hne s�este�ho řoku ve�ku v dobe�  od za� ř�í� do konče č�eřvna př�í�slus�ne�ho řoku, mu) z�e 
by� t  př�ijato k plne�ní�  povinne�  s�kolní�  dočha� zky jiz�  v tomto s�kolní�m řoče, je-li  př�ime�ř�ene�  te� lesne�  
i dus�evne�  vyspe� le�   a poz�a�da� -li   o to   jeho   za�konny�   za� stupče.  Podmínkou  přijetí  dítěte 
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také 
doporučující  vyjádření  školského  poradenského  zařízení,  podmínkou  přijetí  dítěte 
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není�-li dí�te�  te� lesne�  nebo dus�evne�  př�ime�ř�ene�  vyspe� le�  lze odloz� it zač�a� tek povinne�  s�kolní� dočha� zky 
o jeden s�kolní�  řok.  Podle § 37 odst.  1 s�kolske�ho za�kona odloz� í�   ř�editel  s�koly zač�a� tek povinne�  
s�kolní� dočha� zky o jeden  s�kolní� řok na za�klade� :

(a)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce  a
(b)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
(c)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve s�kolní�m řoče 2022/2023 bude otevř�ena 1 tř�í�da o poč�tu nejvy�s�e 20 z�a�ku) . V př�í�pade�  př�ijetí� 
z�a� ku)  s př�iznany�mi podpu) řny�mi opatř�ení�mi tř�etí�ho az�  pa� te�ho stupne� , popř�í�pade�  z�a�ku)  dle §16 
odst. 9, bude poč�et př�ijí�many�čh z�a� ku)  sní�z�en v souladu s přa�vní�mi př�edpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků
Ř+ editel Za�kladní� s�koly, Valdiče, okřes Jič�í�n stanovil křiteřia s jejičhz�  souladem bude postupovat 
př�i řozhodova�ní� o př�ijetí� dí�te� te do 1. řoč�ní�ku k plne�ní� povinne�  s�kolní� dočha� zky ve s�kolní�m řoče 
2022-2023.
1. Př�ednostne�  budou př�ijí�ma�ni z�a� či:

(a) s mí�stem třvale�ho pobytu v obči Valdiče, v př�í�pade�  čizinče mí�stem pobytu v obči 
Valdiče.

ZÁ4 KLÁDNÍ4 S+KOLÁ VÁLDÍČE, PŘ+ Í4SPE+ VKOVÁ4  OŘGÁNÍZÁČE

JÍČ+ Í4NSKÁ4  30, 507 11 VÁLDÍČE, ÍČ+O 70990921
T: 493 533328, E: VOJTKO@ZSVÁLDÍČE.ČZ



Základní škola Valdice

2. Z+ a� či, kteř�í� nejsou uvedeni v bode�  přvní�m, budou př�ijí�ma�ni dle te�čhto křite�řií�:
(a) souřozeneč ve s�kole v dobe�  za�pisu;
(b) jsou př�ijí�ma�ní� i de� ti s mí�stem třvale�ho pobytu z jine�ho s�kolske�ho obvodu;
(č) v př�í�pade�  vys�s� í�ho za� jmu bude př�istoupeno k losova�ní�.

Ř+ editel  s�koly  řozhodne  o př�ijetí�  v   souladu s  vy�s�e  uvedeny�mi  křiteřii.  Př�ekřoč�í�-li  za� jem vy�s�e 
kapačitu, ř�editel s�koly př�istoupí� k losova�ní�. Losovat se budou řegistřač�ní� č�í�sla, losova�ní� přovede 
č�len s�kolske�  řady.

4. Popis formální části zápisu
Za�pis se skla�da�  z č�a� sti fořma� lní� a motivač�ní�. V přu) be�hu fořma� lní� č�a� sti za�pisu za�konny�  za� stupče 
dí�te� te poz�a�da�  o za�pis dí�te� te k plne�ní� povinne�  s�kolní� dočha� zky. Z+ a�dost je moz�ne�  podat pí�semne� , 
nebo u� stne� . 
Př�i  poda�ní�  z�a� dosti o př�ijetí�  k povinne�  s�kolní�  dočha� zče, uvede za�konny�  za� stupče dle za�kona č�. 
500/2004 Sb.,  spřa�vní�  ř�a� d,  ve zne�ní�  pozde� js� í�čh př�edpisu) ,  na� lez� itosti  uvedene�  v § 37 odst.  2, 
kteřy�mi jsou:

(a) jme�no a př�í�jmení� z�adatele (dí�te� te);
(b) datum nařození�;
(č) mí�sto třvale�ho pobytu, popř�í�pade�  jinou adřesu přo dořuč�ova�ní� (v př�í�pade�  čizinče 
mí�sto pobytu z�a�ka);
(d) označ�ení� spřa�vní�ho ořga�nu, jemuz�  je z�a� dost uřč�ena (konkře� tní� za�kladní� s�kolu);
(f) jme�no a př�í�jmení� za�konne�ho za� stupče č�i jine�  opřa�vne�ne�  osoby;
(g) mí�sto třvale�ho pobytu tohoto za� stupče, popř�í�pade�  jinou adřesu přo dořuč�ova�ní�.

Dopln� ují�čí� infořmače:
(a) telefonní� spojení� na za�konne�  za� stupče č�i e-mailovou adřesu;
(b) u� daje o znevy�hodne�ní� dí�te� te č�i u� daje o mimoř�a�dne�m nada�ní� dí�te� te;
(č) u� daje o zdřavotní� zpu) sobilosti dí�te� te ke vzde� la� va�ní� a o zdřavotní�čh obtí�z� í�čh, kteře�  by 
mohly mí�t vliv na přu) be�h vzde� la� va�ní�.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje
Motivační pohovor a procházka po škole: doba třva�ní� čča 20 minut
Čí�lem   je   motivovat   dí�te�   přo   s�kolní�   dočha� zku.   V   řa�mči   nefořma� lní�ho   řozhovořu   pedagog 
ořientač�ne�  zjis�ťuje u� řoven�  jeho dosaz�eny�čh znalostí� a dovedností�. Mateřia� l Desateřo přo řodič�e 
př�eds�kolní�ho   ve�ku   (viz   př�í�loha)   nabí�zí�   za� konny�m   za� stupču)m   v   př�ehledne�   podobe�   za�kladní� 
infořmače o tom, čo by jejičh dí�te�  me� lo zvla�dnout př�ed vstupem do za�kladní� s�koly. Ú4 č�elem za�pisu 
není� zjistit vs�ečhny uvedene�  dovednosti dí�te� te, s�kola si zvolí� č�innosti dle vlastní�ho vy�be�řu. Jako 
dals� í�   vhodna�  dopořuč�ení�   př�ed  za�pisem mohou  za�konní�   za� stupči  vyuz� í�t  mateřia� l   Jak  mu) z�ete 
pomoči svy�m de� tem př�ed na� stupem do s�koly (viz př�í�loha).

ZÁ4 KLÁDNÍ4 S+KOLÁ VÁLDÍČE, PŘ+ Í4SPE+ VKOVÁ4  OŘGÁNÍZÁČE

JÍČ+ Í4NSKÁ4  30, 507 11 VÁLDÍČE, ÍČ+O 70990921
T: 493 533328, E: VOJTKO@ZSVÁLDÍČE.ČZ



Základní škola Valdice

6. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Ř+ editel s�koly řozhodne o př�ijetí�/nepř�ijetí� dí�te� te k za�kladní�mu vzde� la� va�ní� do 30 dnu)  od poda�ní� 
z�a� dosti. V př�í�pade�  př�ijetí� bude seznam řegistřač�ní�čh č�í�sel př�ijaty�čh de� tí� zveř�ejne�n ve vy�ve�sče u 
s�kolní� budovy a na webovy�čh střa�nka� čh s�koly. Řozhodnutí� o nepř�ijetí� bude dořuč�eno pí�semne� .

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy
Ve  Valdicích 1. března 2022
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