
Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 

 

Zápis do prvních tříd v letošním školním roce bude v důsledku mimořádné situace 
probíhat bez přítomnosti dětí i rodičů – pouze elektronicky. Vaše podpisy na 
příslušné dokumenty získáme později, oslovíme Vás telefonicky nebo mailem ve lhůtě 
do 5 dnů od podání elektronické žádosti. 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní 
docházky pro školní rok 2019/2020. 

Elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 
prostřednictvím webového odkazu systému SIRS na webových stránkách školy. 
V případě potíží s elektronickým zápisem je možno konzultovat na mailu: 
dana.puhona@zshorakhk.cz nebo na tel. č.: 731480615. 

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronického zápisu, se dostaví 
osobně do školy bez svého dítěte v pátek 17. dubna 2020 od 16 do 18 hodin nebo 
v sobotu 18. dubna 2020 od 9 do 11 hodin.  

Zákonný zástupce při podpisu žádosti o přijetí předloží svůj občanský průkaz, rodný 
list dítěte, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu 
(podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). 

Budou-li zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, musí škole dodat 
bezodkladně dvě souhlasná stanoviska -  dětského lékaře nebo klinického psychologa 
a pedagogicko-psychologické poradny.  

Předčasný nástup žáka do 1. třídy (nebude mu 1. září 2020 ještě 6 let) bude řešen 
individuálně na výše uvedených kontaktech. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy         
30. května 2020. 

Školský obvod Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258 dle obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Hradce Králové č. 1/2020: 

Anežky Malé, Blodkova, Brněnská (od Palachovy po Husovu), Fričova, Hoděšovická, 
Holická, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Na Cvičišti, Na Plachtě, Palachova, 
Pod Strání, Pod Zámečkem (od Blodkovy po Palachovu), Prostějovská, Svitavská, 
Urxova, Velehradská 

 

 

 

 

mailto:dana.puhona@zshorakhk.cz


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 

Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258, stanoveném obecně 

závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2020. 

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, 

stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí škol:  

3 třídy s maximálním počtem 84 žáků.  

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým pobytem mimo školský obvod 

základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí 

žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: 

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 

pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace 

vykonává,  

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs.stefcova.cz/xinha/plugins/ExtendedFileManager/user_files/kriteria20_21.pdf

