
ZÁPIS  DO  I. TŘÍDY 
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  DAŠICE 
 

pátek 14. dubna 2023 
od 13.30 do 18.00 hod. 

 
Zápis je určen pro všechny děti (i ukrajinské) narozené od 

1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly odklad v loňském 
roce. K plnění povinné školní docházky ve školním roce 
2023/2024 může být přijato dítě, které dosáhne šestého roku 
věku až v době od září 2023 do konce června 2024.  

Podrobné informace (i o odkladu) viz stránky 
školy: www.zsdasice.cz, odkaz: Zápis do 1. třídy. 
Rodiče zde mohou využít rezervační formulář k zajištění 
určitého času zápisu. 
 

Zápis proběhne v budově Základní školy Dašice a 
zákonný zástupce s sebou přinese a předloží: 

 
1) Občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným 

režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo 
dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní 
rozhodnutí. 

2) Rodný list dítěte 
 
 
Mgr. Lada Morávková 

           ředitelka školy 

http://www.zsdasice.cz/


ZÁPIS DO I. TŘÍDY 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAŠICE 
 

pátek 14. dubna 2023 
od 13.30 do 18.00 hod. v budově ZŠ Dašice 

 
Zápis je určen k podání žádosti o přijetí k plnění povinné školní 

docházky dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Zápis 
v tomto termínu je určen i pro ukrajinské děti.  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září 2023 do 
konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní 

docházky již ve školním roce 2023/2024, 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 k 

plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k 

žádosti přiloží zákonný zástupce.  
    Odklad školní docházky o jeden rok může povolit ředitel školy 

na základě písemné žádosti rodičů, která musí být předložena 

v době zápisu a která musí být doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. 

 
Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu přinese a předloží:  
1) Občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným 

režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, 

nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit 

soudní rozhodnutí. 

2) Rodný list dítěte 

Podrobnější informace nejdete na webových stránkách školy pod 

záložkou „Zápis do 1. třídy“. 

Mgr. Lada Morávková 

           ředitelka školy 


