
*

Prezentace pro rodiče 

předškoláků

dne 19. 1. 2023



*
základní informace

Termín zápisu budoucích prvňáčků je stanoven na sobotu 1. dubna 2023

Rodiče, kteří se nebudou moci ze závažných důvodů dostavit s dítětem k 

zápisu ve stanovený termín, bude stanoven dodatečný termín zápisu. 

Věk dítěte a zápis do ZŠ:

Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku, tedy         

děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly    

odklad povinné školní docházky.



*Kde a jak bude zápis probíhat?

➢ zápisy do 1. tříd proběhnou na ZŠ v označených učebnách 

➢ na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči 

➢ je nutné, abyste si s sebou vzali občanské průkazy a rodný list 

budoucího prvňáčka

➢ pokud s dítětem přijde pouze jeden rodič a dítě vyrůstá v tzv. 

neúplné rodině, tzn. druhý rodič nežije s dítětem ve společné 

domácnosti, je třeba mít dopředu vyplněný formulář „Plná moc k 

zastupování – Souhlas zákonného zástupce“ 

(je k dispozici ke stažení na web stránkách naší školy)



* Průběh zápisu

Zápis bude probíhat ve třídách I. stupně. 

➢ rodič podepíše „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ s registračním  

číslem (vygenerovanou ze zápisu online) 

➢ předá ke kontrole OP rodičů, rodný list dítěte

➢ formulář „Plná moc k zastupování – Souhlas zákonného zástupce“



*
Rozhodnutí o přijetí

➢ oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1.třídy je 

ředitelka školy povinna zveřejnit do 30 dnů ode dne konání zápisu 

pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve 

škole (prosklené dveře u vchodu) a na webu školy

➢ zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za 

oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci 

nezasílá ani nepředává



*Odklad školní docházky

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do     

školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit pedagogicko- psychologickou   

poradnu (PPP), kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

* Web stránky PPP Kutná Hora: www.ppp-kutnahora.webnode.cz

➢ Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě  

rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař nebo pedagog, který 

provádí zápis do 1. třídy. 

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení:

➢ příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z 

pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického 

centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) 

➢ doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

http://www.ppp-kutnahora.webnode.cz/


*Příprava malých předškoláků přímo 

ve škole

Pro předškoláky jsou připravena setkání s třídními učitelkami – termín 

9.února, 9.března,13.dubna, 4.května,1.června 2023  

Třídní učitelky 1. tříd:

➢ Mgr. Kateřina Barešová

➢ Mgr. Michaela Kulakovová

➢ Mgr. Eliška Svobodová Králová

Přípravná třída: 

➢ Jana Zichová 



*DĚKUJEME VÁM ZA 

POZORNOST

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Stará, ředitelka školy, ivana.stara@zszruc.cz

Mgr. Jana Pokorná, zástupkyně ředitelky školy, jana.pokorna@zszruc.cz

mailto:ivana.stara@zszruc.cz

