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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 

Vážení rodiče,  

srdečně Vás i Vašeho budoucího prvňáčka zveme k zápisu do 1. třídy naší školy. 

Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022 bude probíhat od 6. 4. 2022 do 7. 4. 2022  

Pro koho je zápis povinný? 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 
31. 8. 2016. 

Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Benešov, Dukelská 1818? 

Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, PaedDr. Hana 
Procházková, stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní 
rok 2022/2023: 

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní 
školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně 
závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních 
škol tzv. spádový obvod. 

V případě, že bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, 
budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria: 

2. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy Benešov, Dukelská 1818 

3. Ostatní žadatelé o přijetí. 

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 3 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí 
od naplnění maximální kapacity školy. 

Odklad povinné školní docházky  

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny 
nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického 
psychologa. 

 

Jak získat žádost o přijetí nebo žádost o odklad? 

 

Zákonní zástupci mohou využít aplikaci  

od 25. 3. do 4. 4. 2022. 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsben/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5015


V této aplikaci po vyplnění základních údajů v online formuláři je možné vygenerovat žádost 

o přijetí nebo žádost o odklad, která vám po online registraci přijde na váš mail. Žádost si 

můžete vytisknout, vyplnit a podepsat. Zároveň si vyberete termín a čas pro prezenční zápis 

Vašeho dítěte do naší školy. 

Dále na tomto místě naleznete přihlášku do školní družiny. Pokud máte zájem, vyplňte 

přihlášku do školní družiny a přineste s sebou do školy. 

Prezenční zápis do školy. 

Dostavte se se svým dítětem do školy ve vámi vybraném termínu. S sebou přineste vyplněnou 

žádost o přijetí/odkladu, rodný list dítěte a váš občanský průkaz, popř. cestovní pas, jiný doklad 

o pobytu u cizinců. 

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je třeba doložit ještě dva dokumenty: 

1) doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-
psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) anebo klinického 
psychologa 

2) doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo jiného odborného lékaře) 

V případě technických problémů při registraci online je možné ve výjimečných případech se 
dostavit k zápisu ve dnech 6. a 7. dubna od 16:30 do 17:00 hodin. 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu: 
317765121, 317765113, 731162199. 

 

Informace o školním stravování najdete na https://www.sjdukelska.cz/.cz 

                                                                                PaedDr. Hana Procházková 
                        ředitelka školy   
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