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ZZááppiiss  žžáákkůů  ddoo  11..  rrooččnnííkkuu  
 

 

     Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 

15, okres Náchod, vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 

2018/2019. 
     Zápis je vyhlášen v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

     Podle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2017, je zákonný 

zástupce povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

Zápis do 1. tříd se bude konat ve čtvrtek 19. a pátek 20. dubna 2018 v době 14.00 – 17.00 

hodin v hlavní budově školy.   
 

     U zápisu se prokáže zákonný zástupce občanským průkazem (cestovním pasem) a předloží 

rodný list zapisovaného dítěte (cizinci mimo EU předloží rezidenční kartu). 

 

Zápisu do 1. ročníku v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres 

Náchod se mohou zúčastnit všechny děti z Nového Města nad Metují a okolí, přednostně však 

budou přijímány děti s trvalým pobytem (bydlištěm) ze školského obvodu určeného městem 

Nové Město nad Metují.  

 

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny dvě první třídy s celkovým maximálním 

počtem 50 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až 

pátého stupně, popřípadě žáků podle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen 

v souladu s právními předpisy. 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku: 
 

1.  trvalý pobyt (bydliště) ve školském obvodu základní školy 

2.  při nenaplnění kapacity tříd (2 x 25 žáků) děti s bydlištěm mimo školský obvod školy 

3.  sourozenec, který je v době zápisu žákem ZŠ Komenského 15, N.M.n.M. 

4.  losování 

 

     Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 budou vyvěšeny ve vestibulu 

školy a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zskom.cz) pod kódy 

jednotlivých dětí, které obdrží v průběhu zápisu. Pokud nebude dítě přijato, obdrží zákonný 

zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

 

     Pokud se zápisu bude účastnit dítě, kterému bude 6 let až v době od 1. září  do 31. prosince 

2018, musí zákonný zástupce přiložit souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické 

poradny. Pokud bude dítě ještě mladší, zákonný zástupce musí zároveň přiložit souhlasné 

stanovisko pediatra.  

 

Informační schůzka pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2018/19 se 

uskuteční v pondělí 25. června 2018. 

 

 

 

http://www.zskom.cz/


Vlastní průběh zápisu: 
 

     Místo vyzvednutí a podání přihlášek k přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání v 

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod je od 1. do 30. dubna 2018 

v době 8.00 – 14.00 hodin v kanceláři školy nebo při vlastním zápisu. 

 

     Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres 

Náchod se koná dne 19. a 20. dubna 2018 vždy od 14.00 do 17.00 hodin v hlavní budově 

školy. 

 

K zápisu je nutné předložit tyto dokumenty: 
 

-   přihláška dítěte k základnímu vzdělávání  

-   rodný list dítěte 

-   prohlášení o shodě zákonných zástupců 

-   žádost o odklad (v případě, budou-li zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky) 

 

Zápis dětí se skládá ze dvou částí. 
 

1. formální část 

-   zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 

-   zákonný zástupce předloží k nahlédnutí rodný list dítěte 

-   zákonný zástupce předloží prohlášení o shodě zákonných zástupců 

-   zákonný zástupce předloží žádost o odklad školní docházky (v případě, že bude žádat) 

-  podání informací a doporučení, jak dítěti vhodně pomoci v jeho dalším rozvoji do doby 

    zahájení školní docházky 

 

2. motivační část 

- rozhovor s dítětem, jehož cílem je motivovat jej pro školní docházku a orientační 

    posouzení jeho školní zralosti 

-   kresba, poznávání tvarů, barev atp.  
 

     Při motivační části zápisu se nezjišťuje dosažená úroveň rozvoje dítěte ve všech oblastech, 

ale pouze schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně 

posoudit. 

 

Odklad školní docházky 
 

     O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) ředitel základní školy, kterou zákonný zástupce pro školní docházku dítěte zvolil. 

     Termín pro podání písemné žádosti o odklad školní docházky je do konce dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

     Podmínkou pro udělení odkladu školní docházky je souhlasné stanovisko školského 

poradenského zařízení a zároveň souhlasné stanovisko odborného lékaře (pediatra) nebo 

klinického psychologa. Bez těchto dvou souhlasných stanovisek nelze žádosti o odklad 

vyhovět. V případě kladného rozhodnutí ředitele školy o odkladu školní docházky, budou o 

tomto rozhodnutí písemně vyrozuměni zákonní zástupci dítěte. 
 

     Místo pro vyzvednutí formuláře pro podání žádosti o odklad školní docházky je od 1. do 

30. dubna 2018 v době 8.00 – 14.00 hodin v kanceláři školy nebo při vlastním zápisu. 

  

Přílohy:  č. 1 – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

               č. 2 – kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání 

               č. 3 – prohlášení o shodě zákonných zástupců 

               č. 4 – žádost o odklad školní docházky 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 19. března 2018                    

                                                                                              ………………………………… 

Mgr. Vladimír Milt 

                                                  ředitel školy               


