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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  
 

základního vzdělávání pro spádovou oblast 

 Základní školy Hustopeče nad Bečvou 

 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona   

ve čtvrtek 21. dubna 2022 

od 13,30 do 17,30 h.   

v 1. tř. ZŠ v Hustopečích nad Bečvou.  
 

Vážení rodiče, 

jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali naši školu, Základní školu Hustopeče nad Bečvou, pro 

Vaše děti a naše budoucí prvňáčky. Vaše dítě ve školním roce 2022/2023 nastoupí do 1. třídy. 

Proto Vám předkládáme několik základních informací k zápisu do 1. třídy.   

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od      

1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku 

(viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

 K zápisu si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který 

obdržíte v mateřské škole. V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci zápisu  

21.4.2022 zúčastnit, domluvte si, prosím, náhradní termín zápisu na telefonním čísle 581 

626 020. 

  

Povinná školní docházka 

K zápisu k povinné školní docházce přijdou děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016 a děti, 

kterým byl v roce 2021 povolen odklad povinné školní docházky.  

 

Odklad povinné školní docházky. 

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 

odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze 

odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

 

Současně se zápisem do 1. třídy bude probíhat pro zájemce i zápis do pobočky        

ZUŠ Hranice.    

 

 

 

Hustopeče nad Bečvou, 1. 4. 2022     Mgr. Jaroslav Bečák 

          ředitel školy 
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