Základní škola Hošťálková, okres Vsetín
Hošťálková 380, 756 22
tel.: 571 442 330, e-mail: zakladni.skola@hostalkova.cz , web: www.zshostalkova.org

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním
roce 2022/2023
Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, oznamuje ředitelka základní školy Hošťálková, okres Vsetín místo a dobu
zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
Doba zápisu
Základní škola Hošťálková, okres Vsetín stanovuje dobu zápisu k základnímu
vzdělávání takto:

ve středu 13. dubna 2022 od 12:30 hodin do 16:00
Místo zápisu
Místem zápisu k základnímu vzdělávání je Základní škola Hošťálková, okres Vsetín.
Organizace zápisu
1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v
době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona).
2. Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si zákonní zástupci dětí
vytvoří a zaregistrují dítě k zápisu na odkaz na registraci
od 08. března do 7. dubna 2022.
3. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský
průkaz.
4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se
narodily od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Dítě narozené od 1. září 2016 do 30. června
2017 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2016 je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do června 2017 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen
přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to
do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
6. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto
případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě
přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli
školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku.
V Hošťálkové 7. 3. 2022

Mgr. Dana Černíková

