
                      O Z N Á M E N Í 

 
Základní škola a Mateřská škola Volduchy, 

příspěvková organizace 

vyhlašuje 

  Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 

dne 6. 04. 2023 od 10,00 do 16,00 hodin 

v budově ZŠ Volduchy 
/ Volduchy 121 , tel. 371 729784 / 

 

 Zápis je určen pro děti ze spádového obvodu obcí Volduchy a Osek : 

* narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

* dále děti narozené před tímto datem, které dosud ještě nechodí do školy 

* děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 se mohou dostavit k zápisu, avšak o jejich 

přijetí bude rozhodnuto na základě doporučujících posudků 

 

K zápisu budete potřebovat identifikační doklad/ občanský průkaz, rodný list dítěte, 

cizinci pas a povolení k pobytu, případně doklady o svěření dítěte do péče… 

 

 Průběh zápisu: 

 A/ Administrativní část 

   1/ Zákonný zástupce žádá písemně o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

   2/ Zákonný zástupce žádá písemně o odklad povinné školní docházky. Předkládá dokla- 

       dy a posudky opravňující ředitelku organizace rozhodnout v této věci. Jedná se o dvě  

       doporučující posouzení: školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

       klinického psychologa. Za odborného lékaře je považován rovněž pediatr. 

   3/ Zákonný zástupce může žádat písemně se všemi náležitostmi i o Individuální vzdělá-  

       vání dle §41 školského zákona. 

   4/ V případě, že se k zápisu nedostaví jeden ze zákonných zástupců, máme za to, že rodiče 

        dítěte spolu žijí ve shodě. Pokud tomu tak není, je vhodné do spisu doplnit plnou moc 

        nebo souhlas k přijetí či odkladu dítěte i druhého rodiče.        

   5/ Rodič dá prokazatelným způsobem souhlas, zda jeho dítě může absolvovat krátký rozho-  

       vor či drobné aktivity s pedagogem připravené k této příležitosti.        

B/ Aktivity pro děti s pedagogem 
 

        Rodič obdrží u zápisu registrační číslo svého dítěte. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělá-
vání či rozhodnutí o odkladu školní docházky hromadné bude zveřejněno na webových stránkách pod 
registračními čísly po posouzení ředitelkou organizace. Následně budete vyzváni i k převzetí rozhodnutí 
ředitelky v listinné podobě. 
 

Všechny tiskopisy budou připraveny ve škole, rovněž budou k dispozici na webových stránkách školy 

http://www.skolavolduchy.cz/ . 

 
Volduchy, dne 17. 3. 2023    

 

        

                                                                                             Mgr. Václava Aubrechtová, ředitelka školy 

http://www.skolavolduchy.cz/
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