
 

 

        Zápis do 1. třídy  

 

      Ředitelství  ZŠ a MŠ ve Spáleném Poříčí oznamuje, že bude 

proveden zápis žáků do 1. ročníku dne 5. 4. 2019, tj. v pátek od 

10.00 do 16.00 hodin. Zápis proběhne v přízemí budovy ZŠ   

(učebna III. A a IV. A – vchod školy z náměstí). 

 

      Podle § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka 

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

(Týká se dětí, které dovrší 6. rok v době do 31. 8. 2019) 

      Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2019 do 

30. 6. 2020 může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně 

vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 

dítěte narozeného v době od září do konce prosince je také 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře. 

 

      Podle § 36 odst. 4 školského zákona: Zákonný zástupce je 

povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.  

 
K zápisu, prosím, přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

 
      Podle § 36 odst. 1 školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 

zástupce dítěte v době zápisu, 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. 

 

Spálené Poříčí 11. 3. 2019                             Mgr. Šeffl Jiří 

                            ředitel školy 

 
 



 

 

 

Zápis do 1. třídy 
 

 

ZŠ a MŠ Spálené Poříčí 
 

 

V pátek 5. 4. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin. 
 

Zápis proběhne v přízemí budovy ZŠ 

(učebna III. A a IV. A – vchod školy z náměstí). 

 

 

Naše škola nabízí: 

 

• Školní družinu 

• Školní stravování 

• Zájmovou činnost 

• Sborový zpěv  

• Školní kapelu 

• Počítačové učebny 

• Výuku na interaktivních tabulích 

• Knihovnu 

• Tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem 

• Účast v hnutí Stonožka – Na vlastních nohou 

• Výuku angličtiny a němčiny 

• Spolupráci s DDM Blovice – pobočka Sp. Poříčí 

• Více na www.zsspaleneporici.cz 

 

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky ☺ ! 

 

http://www.zsspaleneporici.cz/
http://www.zsspaleneporici.cz/

