
duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného 

v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení*. 

• Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2023/2024 také dítě narozené v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, je-li přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k plnění povinné 

školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře. 

 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2023, 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.   

Pozn. O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období od 

1. do 30. dubna 2023. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy 

nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše 

uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem 

dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, 

doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve (PPP 

Frýdek – Místek: tel. 558 432 084). 

*Pedagogicko-psychologická porada, Speciální pedagogické centrum 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a Stanovením 

spádových obvodů Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí stanovuje ředitelka školy tato kritéria 

přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání: 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu. 

2. Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce a 

zároveň mají místo trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu.  

3. Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence. 

4. V případě nenaplněné kapacity budou přijímáni žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli 

k zápisu v minulém školním roce a nemají místo trvalého pobytu ve školském spádovém 

obvodu a žáci z jiných školských spádových obvodů. 

V případě překročené kapacity bude o přijetí jednotlivých žáků rozhodnuto formou losování. 

V možnostech školy je pro školní rok 2023/2024 otevřít 3 první třídy s maximálním počtem 75 žáků. 


