
Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce  

do Základní školy logopedické v Hradci Králové  

  

  

Zápis se koná 18. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hodin v přízemí ZŠ 

logopedické, Štefánikova ulice 549 (vchod do areálu škol z boku pravou 

vjezdovou branou). 

 K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, 

které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky 

o jeden rok. 

  

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží 

rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní 

(nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba 

trvání této části zápisu je maximálně 20 minut. 

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu 

(maximální doba 15 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by 

měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé 

dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet. 

  

  

  

Kritéria pro přijetí: 

1. Žáci, u kterých přetrvává před nástupem do školy logopedická vada. 

(kritérium č. 1)  

2. Žáci s místem trvalého pobytu v Královehradeckém kraji  

 (kritérium č. 2) 

3. Snaha rodičů spolupracovat se školou při odstraňování řečové vady  

(kritérium č. 3)  

 

Prosíme, vezměte s sebou doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení (SPC, 

PPP), popřípadě zprávy z vyšetření logopeda, foniatra, dětského lékaře apod. 

Všechny další potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout 

na našich webových stránkách www.zs-logopedicka.cz pod odkazem Informace k zápisu 

do 1. třídy. 

  



Informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad  

povinné školní docházky. 

 I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. 

Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí 

žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského 

zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické 

centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto 

dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí. 

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti 

o odklad se všemi doporučeními do 30. 4. 2020 !!! 

  

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu, případně si je můžete už nyní 

stáhnout na našich webových stránkách. "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení" 

 

Informace pro rodiče: zřizovatelem školy je Královehradecký kraj – neplatí se školné. 

 

Dotazník k zápisu  

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Poučení subjektu údajů_GDPR. 

  

 

 

Školička pro budoucí prvňáčky: 

- pro koho je určena 

- termíny a místo 

- co se bude odehrávat 

- podmínka účasti 

https://www.zsnamest.cz/modules/file_storage/download.php?file=6d4185fc|135
https://www.zsnamest.cz/modules/file_storage/download.php?file=0001608e|136
https://www.zsnamest.cz/modules/file_storage/download.php?file=9bc771b0|137
https://www.zsnamest.cz/e_download.php?file=data/editor/134cs_1.pdf&original=Pou%C4%8Den%C3%AD%20GDPR_subjekt%20udaju.pdf

