
Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 

Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve třídách na prvním stupni ZŠ: 

v pátek 8. 4. 2022 od 14 do 18 hodin 

v sobotu 9. 4. 2022 od 9 do 11 hodin 

 Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků děti narozené od 1. 9. 2015 

do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. 

Od 1. 4. bude na www.zshorakhk.cz zprovozněn formulář pro elektronické podání 

přihlášky k zápisu. Po vyplnění požadovaných údajů dostanete na svůj email potvrzení 

o podání přihlášky na naši školu. Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost 

dostavit se k zápisu osobně. 

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky): 

• žádost o přijetí (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu) 

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• rodný list dítěte 

• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na 

jaké adrese 

  

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky: 

• žádost o přijetí – zvolte volbu, že žádáte o odklad školní docházky 

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• rodný list dítěte 

• doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní 

docházky 

• doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky 

Pokud máte obě doporučení, vezměte s sebou v den zápisu. 

http://www.zshorakhk.cz/


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 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

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. 

Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023, stanovených 

s ohledem na prostorové a technické zázemí škol:  

3 třídy s maximálním počtem 84 žáků. 

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: 

1. přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2022/2023 

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

vykonává 

2. výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním 

 

 

Mgr. Ondřej Fajfr, ředitel školy 

Vyvěšeno: 14. 3. 2022 

Sejmuto: 

 

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

