
  

 

 

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy (PT web školy 

sekce Přípravná třída) pro školní rok 2023/2024 se 

uskuteční na ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, 

příspěvková organizace 25. 4. 2023 od 13 hodin do  

17 hodin. 

 

Zápis vyhlášen podle § 36 Zákona 561/2004 Sb. 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 včetně dětí s odloženou školní 

docházkou. Přednostně do naší školy budou přijati žáci ze spádových ulic školy. Spádovost 

ulic určuje Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 7/2012, o spádových obvodech 

základních škol města Chodov. 

Obvod ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace tvoří ulice: 

Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p. 982 –1174, Jiráskova, Náměstí 9. Května, Náměstí 

ČSM, Pod Železným dvorem, Stará Chodovská, U Koupaliště, Železný Dvůr, Tatrovice, 

Vintířov, Mírová a Vřesová. 

Po ukončení zápisů vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce. 

 

V Chodově: 9. 3. 2023      ředitelka školy: Mgr. Hana Žáková 

 

 

  



  

 

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem dětí do prvního ročníku 

Zápis do prvního ročníku pro děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 (včetně dětí s 
odloženou docházkou) se koná na Základní škole Chodov, Husova 788, 

25. dubna 2023 v době od 13:00 h do 17:00 h 

 

S sebou prosím přineste: 

- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- vyplněné tiskopisy pro rodiče (pokud jste neobdrželi poštou ke stažení na webu školy),  

   vyplněné tiskopisy můžete zasílat předem datovou schránkou. 

- vyplněnou přihlášku do školní družiny (v případě zájmu) 

- cizinci doklad o pobytu 

Jestliže se nemůžete s dítětem ze závažných důvodů dne 25. 4. 2023 k zápisu dostavit, 
domluvte si náhradní termín (tel. 352 352 390, 352 352 393). 

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, či bude Vaše dítě během zápisu posouzeno 
jako školně nezralé, potom je Vám určena následující informace. 

Odklad začátku povinné školní docházky podle platné školské legislativy povoluje ředitel 
školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, ke které musí být přiloženo 
doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (zpravidla 
pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického 
psychologa.  

Žádost o odklad musí být doručena řediteli školy do 31. května kalendářního roku, v němž 
má žák zahájit školní docházku. 

 


