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Kritéria pro zápis žáka do 1. třídy ZŠ Dukelská Strakonice
Ve školním roce 2018/19 otevřeme čtyři první třídy. Vyučující budou Mgr. Hana Křenková, Mgr.
Jana Kašparová, Mgr. Regina Michalčíková, Mgr. Iveta Pospíchalová.
Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria:


Připravenost na školní docházku. Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou
zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů (zákonných
zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu.



Datum narození
o Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školní roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 2018/19
musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
o Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen
v loňském roce odklad povinné školní docházky.
Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve
kterém dítě dovrší osmý rok věku.
o Předčasný nástup.
 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince, je možno
zapsat i v tomto školním roce. O předčasný nástup dítěte musí požádat
zákonný zástupce a doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.
 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do června, je možno
zapsat i v tomto školním roce. O předčasný nástup dítěte musí požádat
zákonný zástupce a doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a
odborného lékaře.



Dostatečná kapacita školy. Děti budou přijímány dle následujícího pořadí:
1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu dle vyhlášky Města Strakonice.
2. Děti, které mají na naší škole sourozence v co nejnižším ročníku, a to do naplnění
kapacity.

Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit
doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy.
U zápisu jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ve Strakonicích dne 19. 2. 2018

Mgr. Václav Vlček
ředitel školy

