Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Zápis do 1. třídy se uskuteční dne 5. 4. 2022 od 14.00 do 17.30 hodin.
Příloha obecně závazné vyhlášky města Vyškova č. 2/2022, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem, byla vyvěšena na nástěnkách mateřských škol ve Vyškově a na
webových stránkách města www.vyskov-mesto.cz.
Volba příslušné školy přesto zůstává v kompetenci rodičů.
Plnění povinné školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při
zápisu v předešlém školním roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Zákonní zástupci dítěte si s sebou donesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, popřípadě jiný
doklad prokazující totožnost dítěte, místo a datum jeho narození a jeho rodné číslo.
V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat
ředitele školy o odklad povinné školní docházky. K němu je třeba doložit i doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
Pokud zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušná posouzení nedodá, musí tak učinit nejpozději
do 31. 5. 2022.
Ředitel školy na základě obou kladných doporučení vydává rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Kritéria přijetí
Dítě musí dosáhnout do 31. 8. 2022 šesti let věku. Přijaty mohou být i děti, které tohoto věku
dosáhnou do konce kalendářního roku, pokud k žádosti doloží také doporučující stanovisko Oblastní
pedagogicko-psychologické poradny. Pokud dítě dosáhne šesti let věku v době od ledna do června
následujícího roku, je k žádosti třeba doložit doporučující stanovisko Oblastní pedagogickopsychologické poradny a kladné doporučení odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Další kritéria:
1. Děti ze spádového obvodu dle Přílohy obecně závazné vyhlášky města Vyškova č. 2/2022.
2. Sourozenci žáků, kteří již školu navštěvují.
3. Děti zaměstnanců školy.
4. Děti s trvalým bydlištěm ve Vyškově.
5. Děti s trvalým bydlištěm mimo Vyškov.
Počet přijímaných dětí do 1. ročníku bude stanoven dle kapacity a možností školy.

