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Další informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ZŠ 
 

• K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

• Rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky, musí 

požádat o zápis znovu.  

Doklady k zápisu: 

• rodný list dítěte, 

• občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků). 

Odklad povinné školní docházky 

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o 

vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k žádosti o odklad 

povinné školní docházky přiložit: 

• doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo 

speciální pedagogické centrum), 

• doporučení od lékaře. 

Předčasné zaškolení dítěte – 5 let k 31. 8. 2021 

• Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). 

• Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: 

poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte. 

 

 

Kritéria přijetí 

1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy – obec 

Trojanovice. 

2. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod školy. 

Pro školní rok 2021/2022 bude přijat počet dětí na základě prostorových možností a kapacity 

žáků školy. Pokud přesáhne počet všech uchazečů kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí 

uchazečů podle kritéria 2. stanoveno losováním v předem určený den. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do 

školy v termínu do 30. 4. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě. 

V Trojanovicích dne 22. 2. 2021 

S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (774 960 400, 556 835 631 nebo 

reditel@zstrojanovice.cz). 

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 


