
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 2024 
 

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 

Pro školní rok 2023 – 2024 bude přijato maximálně 34 žáků. 

Zápis bude probíhat:        13. dubna 2023 od 13.00 do 17.00  

 

                                            14. dubna 2023 od 13.00 do 17.00  

K zápisu si vezměte prosím s sebou: 

o řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost 

o odklad povinné školní docházky obojí lze stáhnout ze stránek školy 

www.zshrdejovice.cz ), žádost lze vyplnit i u samotného zápisu 

o rodný list dítěte 

o doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných 

zástupců) 

o občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců) 

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

o rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni 

odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023) 

Odklad povinné školní docházky: 

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

2023/2024, přiloží k Žádosti o odklad souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické 

poradny a dětského lékaře popř. klinického psychologa. Je vhodné navštívit 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.zshrdejovice.cz/
http://www.pppcb.cz/


 

 


