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Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy 
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 

se koná dne 

 

13. dubna 2023 v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin 

v budově 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 

v Rebcově ulici č. 386 

 
Rodič (zákonný zástupce) dítěte přinese s sebou svůj průkaz totožnosti, rodný 

list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče a žádost o přijetí dítěte 

k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky 

včetně povinných příloh. 

(možno stáhnout na https://zsprestice.cz/, v sekci „Ke stažení“) 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zápisu podléhají 

všechny děti, které dovrší šestý rok do 31. srpna 2023 a starší. 

V odůvodněných případech mohou být do prvního ročníku zapsány i děti, které 

dovrší šesti let od 1. září do 31. prosince 2023 nebo od 1. ledna do 30. června 

2024 a doloží k žádosti příslušná doporučující vyjádření podle §36, odst. 3 

zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Budou-li rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti 

doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa dle §37 zákona, odst. 4, zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádost o odklad včetně příloh musí 

být podána při zápisu dítěte do 1. ročníku.  

 

Do 1. ročníku budou přijaty děti splňující podmínky: 

- dovršení daného věku, případně včetně doporučení 

- příslušný spádový obvod, případně navazující spádový obvod na 2. st.  

- děti nespadající pod spádový obvod Základní školy Josefa Hlávky 

Přeštice budou přijaty pouze v případě volné provozní kapacity  

v 1. ročníku (130 žáků) 

 

V Přešticích  9. 1. 2023 

 

       Mgr. Petr Fornouz 

           ředitel školy 

https://zsprestice.cz/index.php?id=ke_staz-new

