
 

Z á p i s  
do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne                      

ve  středu 13. dubna 2022 od 13:30 do 16:30 
 

 

 

                                                                             Potřebné dokumenty jsou ke stažení  

na stránkách školy,  ale úplně v klidu         

můžete vše vyplnit ve výše uvedeném 

termínu ve škole. 
    (Vážení rodiče, s sebou vezměte rodný  list  

    Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz.) 
 

 

 

Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 
oznamuje rodičům dětí, které mají nastoupit povinnou školní docházku ve šk. roce 2022/2023 

tj. dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (ve výjimečných případech do 30. 6. 2017)                 
a těch, které měly odklad, že  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      
 

www.zscerekvice.cz 

    v ZŠ Cerekvice. 



Co je třeba k zápisu: 
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. K zápisu se dostaví alespoň jeden 
ze zákonných zástupců, který podá písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.                                                                                
Tiskopis žádosti je k dispozici ve škole nebo na internetových stránkách školy. 

 http://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/                                        

 Vyplnit ho můžete ve škole i předem doma. 

Zapsány budou děti s datem narození od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016,  

krom dětí jejichž zákonní zástupci požádají o odklad.                                     

Dále děti, které měly pro letošní školní rok 2021/2022 odklad školní docházky.                                                                                      
Ty k zápisu již chodit nemusí.                                                                                                                                                                  
Jsou přijaty automaticky. 

Doporučujeme však: PŘIJĎTE. 

 

Kritéria přijetí: 

Přijato bude každé dítě ze spádového obvodu školy. (Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Horky, Pekla, Hrušová, Bučina, Suchá Lhota, 
Příluka, Javorník, Újezdec.) 

V případě nenaplnění kapacity přijímáme i žáky z nespádových oblastí, např: Vysoké Mýto, U nespádových dětí  mají přednost děti, 
jejichž sourozenec Základní školu Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy již navštěvuje. Jinak se bude postupovat formou LOSOVÁNÍ.  

Případné losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy, zástupce školské rady a zástupce spolku rodičů a 
přátel školy. 

Nemůže-li se zákonný zástupce s dítětem dostavit v uvedeném termínu k řádnému zápisu (nemoc, jiné vážné důvody), ohlásí tuto 
skutečnost na tel. čísle 461 633 140 (ředitelna) nebo 732 129 662 nejpozději do 13. 4. 2022 a sjedná si termín náhradního zápisu. 

http://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/


 

Odklad plnění povinné školní docházky 
Zákonní zástupci žáka, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023 podají v den zápisu k základnímu vzdělávání 
žádost o přijetí a současně žádost o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti o odklad je k dispozici u zápisu nebo na 
internetových stránkách školy.  

http://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/ 
K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit  následující  doklady: 

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Je vhodné zajistit si termíny konzultací  v PPP a u  lékaře co nejdříve. Jejich doporučení je  nutné doložit k žádosti o odklad. 
(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Není-li 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. 

2. Předškolák, kterému bude 6 let až po 31. 08. 2022 – ojedinělá situace 

Zákonní zástupci dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 8. 2022 mohou také zažádat o přijetí ke vzdělávání  ve šk. roce 2022/2023 
za podmínek stanovených zákonem. K žádosti o přijetí je však nutné doložit následující: 

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení - pro děti, které dosáhnou věku 6 let 
po 31. 8. 2022 do 31. 12. 2022. 
Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo 
klinického psychologa - pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2022 ale pouze do 30.6.2023. 

Je vhodné zajistit si termíny konzultací  v PPP a u  lékaře co nejdříve. 

Při zápisu se věnujeme každému dítěti individuálně. Vycházíme z materiálů, které zveřejnilo MŠMT na svých stránkách 
(www.msmt.cz), tedy z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku a z dalších materiálů v souladu se současným trendem 
předškolního a školního vzdělávání. Informace k zápisu jsou uvedeny na stránkách MŠMT. 

25.2.2022                                                                                                                                                         Pavel Tupec ř.š. 

http://www.zscerekvice.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero
http://www.msmt.cz/


 

PRVŇÁCI 

25. února 2022  
 

 

 

 

                            


