
Zápis do 1. třídy 
 
Ředitelství Základní školy Boskovice oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne ve čtvrtek  
16. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin na všech pracovištích školy (nám. 9. května, Sušilova, 
Slovákova). 
 
Vzhledem k počtu narozených dětí ve spádové oblasti předpokládáme, že v příštím školním roce 
zřídíme 6 prvních tříd, na každém z pracovišť školy dvě.  
 

K zápisu je třeba mít RODNÝ LIST dítěte a OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce. 
 
 

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky pro školní  
rok 2019/2020. 
 
Podle aktuálně platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad školní docházky 
dítěte v době zápisu do 1. třídy. Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvedená 
doporučující posouzení je možné doložit dodatečně do 31. 5. 2020. 
 
Na žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě narozené: 
  

 od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 – musí mít doporučení z PPP   

 od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 – musí mít doporučení z PPP a odborného lékaře 
 

Akce před zápisem  
 
nám. 9. května: 
 
Ve dnech  23. až 27. března navštíví školu budoucí prvňáčci z mateřských škol Lidická, Na Dolech a 
Komenského.  Děti si v prvních třídách vyzkouší, jaké to bude, až i ony zasednou do školních lavic. 
Dne 26. března  od 13.00 do 17.00 hodin proběhne Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče. Starší žáci provedou zájemce školou, odbornými pracovnami, prvními třídami, školní družinou, 
paní učitelky a vedení školy zodpoví otázky související  se vstupem žáka do první třídy. 
 
Sušilova: 
 
Dne 7. dubna proběhne Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. V dopoledních hodinách 
navštíví školu děti s paními učitelkami z boskovických mateřských škol. Je pro ně připravena prohlídka 
školy a doprovodný program. V odpoledních hodinách od 13.00 do 17.00 hodin si budovu budou moci 
prohlédnout také zájemci z řad rodičovské veřejnosti. Budovou je provedou žáci 9. tříd, na otázky 
odpovědí učitelé a vedení školy. 
 
Slovákova: 

 
Ve dnech 31. března a 3. dubna navštíví školu budoucí prvňáčci z MŠ Komenského a Na Dolech. Je pro 
ně připravena prohlídka školy, školní družiny a doprovodný program v tělocvičně.  V úterý 7. dubna 
proběhne na pracovišti Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti a rodiče budoucích prvňáčků si 
mohou prohlédnout v době od 13.00 do 17.00 hodin prostory školy a Centra polytechnické výchovy a 
vzdělávání.  Tento den se koná ve školní tělocvičně sportovní akce „Šplhněte si ve škole! Vyšplháme na 
Praděd!“. Jedná se o štafetovou soutěž s cílem vyšplhat na nejvyšší horu Moravy. V CPVV budou pro 
návštěvníky připraveny tvořivé dílny a zajímavá přírodovědná pozorování.  


