
         Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. 

 

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2023/2024 
 
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále dle zákona základě zákona č. 

67/2022 Sb., ve znění novely č.20/2023 Sb., který se bude konat ve dnech  

 

3. a 4. dubna 2023 

- od 8.30 hodin do 15.00 hodin (pondělí 3. 4. 2023) 

                      - od 8.00 hodin do 14.30 hodin (úterý 4. 4. 2023) 

(pro obě školy) na ulici Školní 246. 

 
Registrace k Zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat online 

formou. Online registrace bude probíhat od 20. 3. 2023 do 30. 3. 2023 s výběrem 

termínu a času zápisu. Odkaz na online registraci s pokyny bude uveřejněn na 

stránkách školy www.zsazuspetrvald.cz. Odkaz bude zpřístupněn na webových 

stránkách dne 20.3.2023. 

 

Kdo se hlásí k zápisu? 
K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, tj. dítě narozené od 

1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

Děti, které dovrší 6 let věku od září do konce prosince 2023, lze přijmout na 

doporučení školského poradenského zařízení. 

Děti, které dovrší 6 let věku od ledna do konce června 2024, lze přijmout na 

doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato 

na následující školní rok. Zákonný zástupce musí v následujícím školním roce opět 

požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. 

Termín zápisu je platný i pro děti migrantů z Ukrajiny, speciální termín nebude 

ředitelka školy vyhlašovat. 

Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, možno vzít 

s sebou již vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, která přijde na email 

zákonnému zástupci po registraci k zápisu (datum na žádost doplňte 3. 4. 2023 nebo   

4. 4. 2023 podle dne, kdy fyzicky přijdete s dítětem k zápisu). V případě cizinců je 

potřeba doložit potřebné dokumenty k pobytu na území ČR. 

 

Srdečně Vás zve 

                                                                                                                                                     

Ing. Zdeňka Kozlovská 

ředitelka školy 

http://www.zsazuspetrvald.cz/


     

Vážení rodiče, 
 

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. 

Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout 

informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.   

 

Zde je několik informací o škole: 

škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na 

environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, 

jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému jazyku  a matematice, poskytnout 

žákům všeobecný přehled o ostatních oborech  

 a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou cizích jazyků  

a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje 

školy v přírodě, lyžařské kurzy, zapojujeme se do projektů EU. 

Škola má 29 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní 

technikou, která je neustále inovována. 

Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení. 

Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 41 pedagogů, 7 vychovatelek školní 

družiny, 1 školní psycholog,1 speciální pedagog, 10 asistentů pedagoga, 1 školní 

asistent,3 hospodářsko-techničtí  pracovníci, vedoucí školní jídelny a 21 správních 

zaměstnanců. 

Nedílnou součástí školy je Základní umělecká škola, která poskytuje vzdělávání  

v několika hudebních oborech, v oboru výtvarném a v oboru tanečním. Na ZUŠ  

vyučuje 10  pedagogů.  

 

 
Informace pro rodiče žáků 1. tříd 

 

Vážení zákonní zástupci,  

dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku: 

všechny děti  se dostaví k zápisu do ZŠ na ulici Školní 246, dle vygenerovaných časů 

v systému ZÁPISY ONLINE. Pokud budete pro dítě požadovat odklad, při zápisu 

dostanete žádost, kterou si ihned vyplníte. Případně ji lze stáhnout z webových stránek 

školy (https://www.zsazuspetrvald.cz/dokumenty-ke-stazeni/). Po ukončení a 

zpracování  zápisu  bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách 

uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude 

uveden na výsledkové listině. 

V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad povinné školní 

docházky, doloží při zápisu ředitelství ZŠ doporučující posouzení  příslušného 

školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, na jehož 

základě bude ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky.  

 

Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které 

třídy dítě chodí, se dozvíte 4. září 2023, kdy na šatnách 1. tříd bude vyvěšen jmenný 

seznam žáků. 

https://www.zsazuspetrvald.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Učební plán 1. třídy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučování v první třídě začíná v 8.00 hodin a končí zpravidla v 11:40 hodin. 

Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. 

Pracovní doba školní družiny je od 6:00 do 16:00 hodin. 

Zápis do školní družiny proběhne při informativní schůzce pro zákonné zástupce 

prvňáčků v květnu 2023 u vychovatelek školní družiny. 

 

Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších problémů, mělo by 

být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Posuďte 

sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO: 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své 

tělo, být samostatné v sebeobsluze  

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své 

chování 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní                    

dovednosti  

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou 

orientaci  

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se 

v elementárních matematických pojmech  

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost 

záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, 

schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

  10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém   

        životě.                    

Český jazyk 9 hodin 

Matematika 4 hodiny 

Prvouka 2 hodiny 

Hudební výchova 1 hodina 

Výtvarná výchova 1 hodina 

Pracovní činnosti 1 hodina 

Tělesná výchova 2 hodina 



 


