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V Jedovnicích 1. 3. 2022 

 

 

 

Vážení rodiče, 

   

 

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit, vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do 

1. třídy. Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční na Základní škole 

Jedovnice, příspěvková organizace v úterý 12. 4. 2022 od 13,00 hod. do 17,00 hod., 

případně v náhradním termínu ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín 

a čas je potřeba si předem elektronicky rezervovat. Podrobný postup najdete na internetových 

stránkách školy. K zápisu si prosím přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad povinné školní 

docházky podat písemně (vzor žádosti je součástí přílohy tohoto dopisu) v době zápisu (v naší 

škole 12. 4. 2022). Ředitelka školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok 

v případě, že bude žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského 

poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické 

centrum) a odborného lékaře (může být i pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba 

na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den 

zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 12. 4. 2022) mít příslušné doklady vyřízené.        

         Ráda bych budoucí prvňáčky s rodiči pozvala na prohlídku naší školy. Den otevřených 

dveří se uskuteční 22. 3. 2022 od 15:00 hod. do 17:00 hod. Ve škole budete mít možnost 

prohlédnout si třídy, seznámit se s budoucími třídními učitelkami 1. tříd, podívat se na 

vybavení školy. Pro děti budou připraveny krátké aktivity. Prostor bude i pro Vaše případné 

dotazy. 

Aktuální informace k zápisu budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách 

školy (www.zsjedovnice.cz). 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi! 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                  Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

                                                                                                ředitelka ZŠ 
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