
Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální  

 pro školní rok 2022/2023 
ZSPS-76/2022 

Jsme škola zřízená dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, vzděláváme žáky  
se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací nabídka:  www.zs-dk.cz 
    
Na základě informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT- 27988/2016 
v platném znění se zápisy uskuteční  dle školského zákona v termínech od 1. dubna do 30. 
dubna 2022.  

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 

  prezenčně 12. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 hodin 

  termín zápisu je nutné si rezervovat na telefonním čísle 606 144 327 nebo písemně  

 na info@zs-dk.cz (předmět zprávy – zápis do 1. ročníku) 

 bez přítomnosti dítěte v terminu 1. – 30. dubna 2022, ale vždy po telefonické domluvě 

s ředitelkou školy 

Informace k zápisu 

 

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, a dětí, 

které měly v loňském roce odloženou školní docházku. 

 

Dokumenty 
 

Zápis do 1. ročníku 

- dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky: 

 

 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v dokumentech školy 
https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ ) 

 zápisní list pro školní rok 2022/2023  (ke stažení v dokumentech školy 
https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ ) 

 rodný list dítěte  

 občanský průkaz zákonného zástupce 

 doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) 

 pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře 

  

 

Žádost o odklad školní docházky  

 

O odklad je možné požádat pouze v období od 1. dubna do 30. dubna. 

 

Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením 

poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické 

centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školská poradenská zařízení 
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zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad 

povinné školní docházky.  

Správní řízení ředitelka školy v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení 

školského poradenského zařízení. 

  

 žádost o odklad školní docházky (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-

dk.cz/ke-stazeni/ ) 

 doporučení školského poradenského zařízení 

 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

 Postup podání žádosti  
1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doporučení  ŠPZ. 
2. Zákonný zástupce podá pouze žádost o odklad a předloží obě potřebná doporučení 

odkladu.  
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad a nepředloží 

příslušná doporučení. Škola o odkladu rozhodne až po jejich doplnění a zároveň 
zastaví řízení o přijetí.  

 
Registrační čísla 

Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění 

rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu 

školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce při podání žádosti. 

Kontakt na školská poradenská zařízení  
Pedagogicko-psychologická poradna  
pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov  
Telefon: 499 813 080, 605 448 327  
E–mail: info@ppptrutnov.cz  
Web: www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/  

Speciální pedagogické centrum  

Na Struze 8, 541 01 Trutnov  
Telefon: 731 582 421  
E-mail: spc.tu@centrum.cz  
Web: www.msspctu.cz/spc  

Datová schránka: tvwgi6h  

 
Ve Dvoře Králové n. L. 28. 02. 2022                                                    Mgr. Jana Vojtěchová,       
                                                                                                                   ředitelka školy 
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