
Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

 

                                                  vyhlašuje 

                                     ZÁPIS 
do 1. třídy základní školy 

      v pátek 14. 4. 2023 od 13 do 17 hodin 

 
Jsme malotřídní škola. Výhodou prostředí malotřídního vzdělávání 

je vzájemná spolupráce dětí různých věkových skupin a rozvíjení 

kladných sociálních vazeb mezi žáky. 
 

Nabízíme: 

 kvalitní vzdělávaní, spolupráci žáků v projektech napříč ročníky 

 osobitý profesionální přístup pedagogů s ohledem na individuální potřeby dětí 

 pestrou zájmovou činnost - kroužky: hudební, výtvarný, florbal, kuchtík 

 

 
          K dispozici máme moderně zařízené třídy, tělocvičnu, hřiště a školní pozemek. 

 
 

                              Těší se na vás kolektiv učitelů ZŠ Probluz 
 

 
 

Kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Olga Marečková, tel.: 739 214 481 
 

                zsmsprobluz@dolni-prim.cz                         http://www.zsprobluz.cz/   

 

 

    V Probluzi, dne 6. 3. 2023                                                     

                                                                                                            

mailto:zsmsprobluz@dolni-prim.cz
http://www.zsprobluz.cz/


Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou 
šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky. 
 
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky: 
 

 přihláška k zápisu k povinné školní docházce 

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 rodný list dítěte (kopie rodného listu) 

 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 odklad školní docházky  
 občanský průkaz zákonného zástupce 
 rodný list dítěte (kopie rodného listu) 
 doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní 

docházky 
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky 

 
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy  
dne 2. 5. 2023. 
 
Motivační část zápisu: 

Motivační část zápisu je založena na rozhovoru učitelky s dítětem a dalších činnostech dítěte. 

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog 

orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.  Připravené aktivity 

pro děti zaberou maximálně 20 minut.  

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 
 
Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové bude přijímat k základnímu 
vzdělávání do 1. ročníku 16 žáků.  
1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem 
pobytu) v příslušném školském obvodu školy - ZŠ a MŠ Probluz, okres Hradec Králové. 
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle následujících kritérií: 
a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Probluz, okres Hradec Králové 
b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Probluz 
c) absolvent mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Probluz 
 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasíláno v písemné podobě.  
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