
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 

2022 - 2023 
Od 1. 9. 2022  bude na ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice otevřena jedna první 

třída. Podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění, 

bude tato třída naplněna do počtu 24 žáků.  

 

Kritéria přijímání žáků: 

• Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 

školy (spádový obvod školy), tedy děti trvale bydlící v obci Hrdějovice, 

Opatovice, Tragerův Dvůr. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu 

vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los. 

• V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímání dětí mimo spádový 

obvod, budou využita následující kritéria přijetí: 

- děti, které mají na škole staršího sourozence a jedná se u nich o nástup 

k povinné školní docházce v řádném termínu 

- děti navštěvující MŠ Hrdějovice 

- děti, které na naší škole dostaly v minulém školním roce odklad školní 

docházky 

- ostatní zájemci 

 

Zatím se těšíme, že zápis proběhne běžnou formou tedy za osobní 

přítomnosti dětí ve škole. Pokud by se měl zápis z důvodu zhoršení 

epidemiologické situace uskutečnit na dálku, budeme o podmínkách podání 

žádosti včas informovat v aktualitách na našich webových stránkách. 

 

Zápis bude probíhat: 

 

7. dubna 2022 od 13.00 do 17.00  

 

8. dubna 2022 od 13.00 do 17.00  

 

Na telefonu 604 835 050 doporučujeme rezervaci času zápisu, abyste 

nemuseli dlouho čekat. Děti, které navštěvují MŠ Hrdějovice si mohou 

rezervovat čas zápisu přímo v MŠ, kde bude rozpis vyvěšen od 9. března 

2022. 

 

 

 

 



K zápisu s sebou vezměte: 

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání popř. žádost o 

odklad 

- rodný list dítěte 

- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- cestovní pas a povolení k pobytu(týká se pouze cizinců) 

- rozhodnutí o povolení odkladu (týká se pouze dětí, které dostaly 

odklad školní docházky v minulém školním roce) 

- v případě žádosti o odklad jsou náležitosti uvedeny níže 

 

Odklad povinné školní docházky: 

 

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na 

školní rok 2022/2023, přiloží k Žádosti o odklad souhlasné vyjádření 

pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře popř. klinického 

psychologa.  

Je vhodné navštívít ještě před zápisem dětského lékaře (popř. klinického 

psychologa) ,kontaktovat pedagogicko – psychologickou poradnu (např. v Č. 

Budějovicích- http://www.pppcb.cz/) a zajistit si od nich písemné doporučení 

odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče přikládají k Žádosti o odklad 

povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad 

příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a 

ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení 

doložit. 

Mgr. Irena Dušáková, řed. ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice 

 

 

http://www.pppcb.cz/

