
Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace 

Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice 

 
Přijímací řízení do 1. ročníku Základní školy Klimkovice 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku Základní školy Klimkovice se řídí podle ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění. 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO I. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

se uskuteční dne 7. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hod.                               
 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Požádat o přijetí k základnímu vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci dětí narozených  

od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. 

Zákonný zástupce provede registraci dítěte na webových stránkách ZŠ Klimkovice zsklimkovice.cz                     

ve dnech 1. – 6. dubna 2022 kliknutím na záložku Zápis do 1. tříd – přihlášení  

(manuál je k dispozici na školním webu v záložce Zápis do 1. tříd). 

 

Žádáme, aby dítě k zápisu přivedli zákonní zástupci. S sebou přineste rodný list dítěte. 

Při zápisovém pohovoru paní učitelky posoudí úroveň školní zralosti předškoláků. 

 

Rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí 
Kritériem přijetí je spádovost. Ředitelka školy rozhodne o přijetí dalších žáků vzhledem ke kapacitě 

školy.  

Vyrozumění o nepřijetí žáka do 1. ročníku ZŠ bude rodičům sděleno písemnou formou. Seznam 

přijatých žáků bude formou zveřejnění registračních čísel vyvěšen na nástěnce školy a na webových 

stránkách školy. Registrační číslo obdržíte při zápisu. 

 

Odklad povinné školní docházky: 

Zákonný zástupce také provede registraci dítěte na webových stránkách ZŠ Klimkovice 

zsklimkovice.cz ve dnech 1. – 6. dubna 2022 kliknutím na záložku Zápis do 1. tříd – přihlášení  

(manuál je k dispozici na školním webu v záložce Zápis do 1. tříd). 

 

a) Rodiče, kteří budou mít posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa již v den zápisu, mohou ihned požádat o odklad, aniž by 

proběhlo řízení o přijetí k základnímu vzdělávání, tzn. řízení proběhne bez účasti dítěte na zápisu.  

 

b) Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, ale nemají posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa v den zápisu, se dostaví 

s dítětem k zápisu do I. třídy. Řízení o odkladu povinné školní docházky bude zahájeno až po 

zajištění posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa.  

 

Na základě žádosti o odklad povinné školní docházky ředitelka školy rozhodne o odkladu na dobu 

jednoho roku. 

Žádat o odklad školní docházky lze do 31. května 2022. 

 

Zápis do 1. ročníku po odkladu školní docházky: 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující 

školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky 

od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.  


