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Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání 

pro školní rok 2021/2022 
 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává První soukromá základní škola v Hradci 

Králové, s.r.o., Vocelova 1334, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 

2021/2022: 

 

Zápis do 1. třídy se koná v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, a to pouze formální část 

zápisu bez účasti dětí ve škole. 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby: 

 

- do datové schránky školy (374vj6j) 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (svatava.cerna@pszs.cz) 

- poštou na adresu školy 

- osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě na telefonu školy 603 917 374) 

 

Zápis se týká dětí narozených od v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní 

docházky. Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.  

Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 

 

Kapacita první třídy je 16 dětí. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání na naší škole: 

 

- přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří již naši školu navštěvují 

- v případě většího počtu přihlášených dětí rozhodne o přijetí losování 

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné osobní podání v době zápisu, tj. od 

1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 po telefonické domluvě na telefonu 603 917 374. Žádost je třeba 

doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Ředitelka školy vystaví v zákonem dané lhůtě Rozhodnutí o odkladu a 

dítě se dostaví k zápisu příští školní rok. 

 

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni nejpozději 3. 5. 2021. 

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání rodičů přijatých dětí, případně se 

uskuteční i v únoru a březnu zrušená Přípravku pro budoucí prvňáčky. 

 

Na své budoucí žáky se těší učitelé naší školy. 

 

 

 

        Mgr. Svatava Černá 

                  ředitelka školy 

 


