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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kácov, okres Kutná Hora, oznamuje: 

 

 

 

 

 

ZZÁÁPPIISS  DDĚĚTTÍÍ  DDOO  11..  RROOČČNNÍÍKKUU  
  

ssee  uusskkuutteeččnníí    

  

ve středu 20. dubna 2022 od 13:00 do 15:00 hodin 

 

v budově 1. stupně 
 

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 

 

 

 

                                                              
 

Mgr. František Procházka 

 ředitel školy 

 

 

Bližší informace najdete na stránkách školy a v mateřské škole. Pokud Vám tento termín nevyhovuje,  

zavolejte – tel. 327 324 229. 
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Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

20. dubna 2022, 13:00 – 15:00 hodin na 1. stupni ZŠ 

Pokud Vám termín nevyhovuje, nabídneme Vám jiný 

Pro koho? 

 pro děti narozené v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 

 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

Jak na to? 

1. Dostavte se 20. 04. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin k zápisu do 1. ročníku Základní školy a 

Mateřské školy Kácov, okres Kutná Hora – budova 1. stupně, Jirsíkova 83 

2. Vezměte s sebou svůj platný OP a rodný list dítěte 

3. Vyplníte na místě zápisu: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Dotazník pro zákonné 

zástupce žáka 1. ročníku 

Odklad plnění povinné školní docházky 

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, je povinen požádat o 

odklad povinné školní docházky v termínu zápisu. 

mailto:zs.kacov@tiscali.cz
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2. § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 

školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 

rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit 

nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022 

1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. 

2. Musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2022 –  doporučení 

z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2022  -  doporučení z PPP a doporučení 

odborného lékaře. 

Co by mělo dítě zvládnout? 

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se netrapte! Proč?  

 určitě vaše dítě navštěvovalo MŠ, tudíž má základní znalosti a dovednosti  

 u zápisu něco nakreslí, řekne básničku – důraz na výslovnost, pozná barvy, tvary, zvířata 

 pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš pedagogický sbor to  

 bude společně s Vámi řešit  

Těší nás, že jste si vybrali naši školu. Co Vašim dětem nabídneme? 

 bezpečné  zázemí - jsme škola rodinného typu  

 přátelskou atmosféru, příjemné klima 

 mimoškolní aktivity  

 projekty, školní akce, sportovní soutěže 

 školní družinu (přednostně pro děti 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáky) 

mailto:zs.kacov@tiscali.cz

