
      Základní škola a mateřská škola 
                                                          Huntířov  
 

Základní informace o zápisu do 1. třídy  
 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Základní školy a 
mateřské školy Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem  
Huntířov 63, 468 22 Železný Brod kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání  
pro školní rok 2023/2024:  
  
Kritéria pro přijímání žáků do naší základní školy 
Pro školní rok 2023/24 škola přijme do jedné sloučené třídy (1., 2., 3. ročník) maximálně 10 žáků 
do 1. ročníku. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Skuhrov, Huntířov 
tj. ve spádovém obvodu školy.  
 

Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity jedné třídy. V případě naplnění kapacity jsou 
odkázání na svou spádovou školu.  
 
Průběh zápisu 
Zápis na naší škole má 2 části. Formální část zápisu = podání Žádosti zákonných zástupců  
o přijetí k základnímu vzdělávání a orientační posouzení školní připravenosti dítěte. 
Motivační část zápisu, jejíž cílem je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako 
bezpečné prostředí.  
 

Zápis se bude konat 20.4.2023 od 14:00 do 16:00 hodin.  
 

Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení 
dne 2.5.2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin. 

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem na webových stránkách školy www.skola-huntirov.cz  a vyvěšeno na vstupních 
dveřích školy. Tímto se, podle zákona, považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.  
 

Odklad povinné školní docházky  
O odklad povinné školní docházky je možné požádat v průběhu zápisu. K této žádosti je současně 
nutné přiložit dvě přílohy. Doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-
psychologická poradna) a vyjádření odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického 
psychologa. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy.  
 
V Huntířově 15.2.2023                                                          Miroslava Kopecká, ředitelka školy 

 
 

http://www.skola-huntirov.cz/

