
Prvňáčci 2023 
Čtěte Informace k přijímání žáků! 

Zápis 
• Na zápis se musí dostavit zákonný zástupce se svým dítětem, které v roce 

zápisu dosáhne do 31. 8. šesti let (a to i v případě, že rodiče zvažují odklad 
školní docházky). 

• S sebou je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list 
dítěte. 

• Při zápisu každý zákonný zástupce obdrží číselný kód, na jehož základě 
v zákonné lhůtě 30 dnů zjistí na školním webu a na úřední desce, zda je 
dítě přijaté. 

• Na zápis se může dostavit zákonný zástupce s dítětem s jakýmkoliv 
bydlištěm (děti ze spádové oblasti škola přijmout musí).  

• V případě, že má rodič bydliště mimo spádovou oblast a rozhodne se 
pro naši školu, dopředu se přihlásí k absolvování zápisu u nás 

a oznámí své spádové škole, že jde na zápis k nám.  OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA Číslo 2/2022, 
o spádových oblastech škol Města Vyškova 

• Rodiče musí být u zápisu spolu dohodnuti, na kterou školu své dítě 
zapíší – musí být ve shodě. 

• Dítě jde na zápis pouze na jedinou školu.  

• V případě, že se rodič na zápis nedostaví, dopouští se přestupku 
s možností postihu. 

Zaškolení 
Žádost o zapsání do školy mohou při zápisu podat též zákonní zástupci dětí, které 

mají do 31. 8. pět let a šesti let dosáhnou od září příslušného roku do června roku 
následujícího. 

• Pokud žák dosáhne 6 let do konce aktuálního kalendářního roku, k žádosti 
je třeba doložit doporučující stanovisko OPPP (pedagogicko-psychologické 
poradny). 

• Pokud žák dosáhne 6 let od ledna do konce června následujícího roku, 
k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko OPPP a odborného 
lékaře. 

• V případě, že jeden z těchto subjektů předčasné zaškolení nedoporučí, 
nemůže ředitel školy rozhodnout o zaškolení, a dítě do školy nenastupuje. 

Odklad školní docházky 
Žádost o odklad dává rodič při zápisu a doloží k němu i doporučující posouzení 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Ředitel školy na základě obou kladných doporučení vydává rozhodnutí 
o odkladu školní docházky. (V případě, že doporučení nejsou shodná, ředitel vydává 
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání). 

• Pokud rodič v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do 
konce měsíce května 2023. 

• V tomto případě rodič dostává od školy „usnesení o přerušení správního 
řízení" do doby, než má škola potřebné dokumenty (doporučení PPP 
a lékaře). 

https://www.vyskov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=18857&id_dokumenty=1138358
https://www.vyskov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=18857&id_dokumenty=1138358


• Pokud škola neobdrží uvedené doklady, žák je automaticky přijat do školy 
(rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte). 

Rozhodnutí ředitele školy 
je formou oznámení na web školy a na úřední desce školy. Jméno dítěte je pod 

číselným kódem, které zákonný zástupce dostane při zápisu. Písemné rozhodnutí 
o přijetí škola nevydává. 

Zařazení do tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv) 
Součástí zápisu žáků do 1. tříd jsou i talentové zkoušky do třídy s rozšířenou 

výukou hudební výchovy.  
Na základě vyhodnocení schopností jednotlivých žáků je stanoven závazný 

seznam žáků budoucí třídy 1.B. Jsou ponechána i místa pro žáky žádající odklad 
školní docházky, pokud jsou součástí závazného seznamu. V případě, že je pro tyto 
žáky potvrzen odklad školní docházky, posouvají se do této třídy žáci „pod čarou". 

Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě bylo zařazeno do třídy s určitým třídním 
učitelem, popřípadě chtějí, aby jejich dítě bylo ve třídě s kamarádem, řeknou tento 
požadavek při zápisu dětí do 1. třídy. Škola se vždy snaží vyhovět. 

Kritéria přijetí do 1. ročníku 
Klasické třídy 

• Hlavními kritérii přijetí do 1. třídy jsou (podle důležitosti): 
1. bydliště žáka (dodržování spádových oblastí), 
2. bydliště v městě Vyškově, 
3. sourozenec ve škole, 
4. pořadí při zápisu. 

Tito žáci mají přednost v případě většího množství zapisovaných žáků. 

• Žák musí splňovat základní předpoklady pro zapsání dítěte – musí do 
31. 8. dosáhnout šesti let věku. 

• V případě, že je dítě od září do června školního roku pětileté – musí rodič 
dodat žádaná doporučení. 

• Žák z jiného spádového obvodu je přijat v případě, že jsou volná místa 
v 1. třídě, popřípadě umožňuje-li to kapacita školy. 

Hudební třídy 
Kritéria: 

• Zazpívání písně „Maličká su“, 

• zazpívání lidové písně dle vlastního výběru, 

• intonace – transponování písně Maličká su do jiných tónin, 

• vytleskání rytmu – opakování po poslechu (imitací), 

• komunikace s dítětem – zájem o Hv, hudební nástroj, atd. 

Školní potřeby, které žák dostává od školy 
• Všechny učebnice a pracovní sešity jsou zdarma a žákovi zůstávají. 

• Děti dostanou pomůcky v hodnotě 500 Kč, částku určuje Školský zákon. 
Seznam pomůcek, které děti dostanou od školy + pomůcky, které nakoupí 
rodiče, bude předán na schůzce v květnu. 

  



Co udělat, než dítě nastoupí do školy od září 2023? 
V červnu 2023 je zapotřebí přihlásit své dítě k odběru obědů tím, že si zřídíte ve 

vaší bance POVOLENÍ K INKASU, jelikož u nás se platí obědy pouze 
prostřednictvím inkasa z bankovního účtu 154597532/0300. 

Potvrzení o zřízení přineste do 23. 6. 2023 do kanceláře vedoucí školní 
jídelny. 

Výuka angličtiny pro prvňáčky 
Na naší škole je možnost zapsat dítě prvního a druhého ročníku do 

nadstandardního kurzu angličtiny, který začíná v polovině září a je ukončen 
v polovině června. 

Celkem dítě absolvuje 35 hodin (1 hodina má 45 minut). 
Vyučovací materiál: Jazyková přípravka – Hello, that´s me 
Cena včetně učebních materiálů za celý školní rok: 2.400–3.000 Kč. 
Úhrada školného probíhá v září – bezhotovostně. 
Závazné přihlášky nabídneme v září 2023. 

Na závěr zopakování 
V případě, že své dítě přehlašujete z jiné školy či jde k zápisu k nám – mimo 

svůj obvod, nahlaste prosím tuto skutečnost vaší původní (spádové) škole. 

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA Číslo 
2/2022, o spádových oblastech škol Města Vyškova 

https://www.vyskov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=18857&id_dokumenty=1138358
https://www.vyskov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=18857&id_dokumenty=1138358

