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   ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

   Zápis se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů v době 

   od 1.4. do 30.4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD.  

   Konkrétní termín stanovila ředitelka ZŠ takto: 

 

   Termín zápisu: 22. 4. 2022 od 13 do 17 hodin v budově Základní škola Zásmuky 

 

   Věk dítěte: 

    povinně:    6 let v době od 1.9. 2021 do 31.8. 2022 

                      platí pro dítě narozené od 1.9. 2015 do 31.8. 2016 

                      pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2021- zákonní zástupci přijdou znovu. 

   výjimečně: 5 let k 31.8. 2022, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud 

                      zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: 

                      - dosáhne-li věku 6 let od 1.9. do 31.12. 2022, zákonný zástupce doloží doporučení školského 

                      poradenského zařízení ( PPP nebo SPC) 

                      - dosáhne-li věku 6 let od 1.1. do 30.6. 2023, zákonný zástupce doloží doporučení školského 

                      poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte. 

 

   Postup zákonných zástupců: 

   1. Žádost o přijetí je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. třídy 

       na webových stránkách školy. Žádost o přijetí je možné si převzít v MŠ Zásmuky, MŠ Vavřinec,  

       MŠ Dolní Chvatliny.(formuláře budou k dispozici od 30.3. 2022) 

       Žádost o přijetí je možné vyplnit na místě při zápisu. 

   2. Zákonný zástupce se dostaví osobně 22.4. 2022 v době od 13 do 17 hodin do školy. 

   3. Zákonný zástupce předá: a)vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí 

                                                b)předá kopii rodného listu dítěte a další dokumenty ( rozhodnutí soudu, 

                                                   zdrav. posudek apod.) 

                                                c) předloží občanský průkaz zákonného zástupce 

                                                d) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno 

                                                    na jiné škole 

 

   Zápis se bude skládat ze dvou částí: formální ( vyplnění dokumentů) a v případě souhlasu zákonných 

                                                                 zástupců ještě z pohovoru s paní učitelkou 

   Ředitelka stanovila tato kritéria do 1. ročníku: 

   - děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti 

   - ostatní děti do naplnění kapacity školy 

   Otevíráme třídy 1.A a 1.B 

 

   Informace k odkladu: 

   Není-li dítě po dosažení šestého věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat 

   u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského 

   zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

   V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve 

   ( minimálně 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu. 
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   Žádost o odklad musí být podána osobně ve škole v době zápisu, tedy v období 1.-30.4. 2022.  

   K žádosti o odklad je nutné doložit ve stejném termínu: 

   1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení 

   2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

   Upozornění: 

   Děti narozené po 1.9. 2016 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko- psychologické 

   poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného  

   lékaře. Toto potvrzení rodiče předloží nejpozději do konce dubna 2022. 

 

   Organizace zápisu 

   O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy. 

   Tiskopisy budou k dispozici od 30.3.  

 

   Děkujeme, že jste si pro vaše dítě vybrali naši školu. 

 

 

 

 

   V Zásmukách 1.3. 2022                                                                         Mgr. Alena Bernardová, ředitelka školy 
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