
Podrobnější informace k zápisu do 1.ročníku 

Zápis do naší školy se koná ve dnech 8.4.(Pá) od 15.00 do 18.00 hod.  a 9.4.(So) 

od 9.00 do 11.00 hod. v  pavilonu 1. stupně v Komenského ulici. 

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016, tedy děti, které do 

31.8.2022 dosáhnou věku 6 let, a děti, kterým byl v loňském roce povolen 

odklad školní docházky. 

Náhradní termín zápisu pro děti nemocné v době zápisu je stanoven na pátek 

22.4. (14.30-16.00 hod.). 

Potřebné náležitosti k zápisu: 

1) žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad PŠD 

2) dotazník pro rodiče prvňáčka 

3) rodný list 

4) doklad o trvalém pobytu ( obč. průkaz zák.zástupce ) 

Zastupuje-li dítě ( podepisuje-li  listinné náležitosti) jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, musí též přiložit své oprávnění dítě zastupovat, tzv. „Zmocnění“.  

Cizinci předloží i doklad s vyznačeným režimem pobytu.  

Všechny informace a osobní údaje jsou zpracovávány a evidovány ve smyslu 

ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR). 

Kritéria pro přijímání dětí do 1.r. 

Do školy budou přijímány děti dle těchto kritérií:  

1) dítě s trvalým pobytem ve školském  obvodu ( ust. § 36 odst. 7) 

2) dítě, jehož starší sourozenec je již vzděláván na naší škole 

3) dítě s odkladem PŠD uděleným naší školou 

4) dítě s trvalým pobytem mimo školský  obvod do naplnění kapacity 

prvních tříd 

5) v případě přihlášení vyššího počtu dětí s trvalým pobytem mimo školský 

obvod než je kapacita prvních tříd, určí se přijetí losováním, jako 

legitimním, nestranným prostředkem rozhodování, kdy podrobnosti a 

pravidla losování budou transparentně zveřejněny  

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat max. 3 první třídy s kapacitou do  

75 žáků celkem. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 



Průběh zápisu  

Zápis se skládá ze dvou částí: 

1) Formální  část  

- zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky ( vyplní žádost o 

přijetí a dotazník pro rodiče prvňáčka) , sdělí  informace důležité pro zdárný průběh školní 

docházky ( zdravotní způsobilost dítěte, znevýhodnění, mimořádné nadání …). Škola 

informuje zákon. zástupce o možnosti odkladu povinné školní docházky ,  o systému 

společného vzdělávání a možnostech podpůrných opatření. 

2) Motivační část 

- proběhne rozhovor s dítětem ( představení se, písnička…) a hravé činnosti na stanovištích 

sloužící k motivaci dítěte pro školní docházku a  k orientačnímu  posouzení školní 

připravenosti. 

 

Zápis mladších dětí 

Lze zapsat i děti mladší, narozené v období od 1.9.2016 do 31.12. 2016, ale 

pouze za předpokladu, že jejich nástup   doporučí pedagogicko-psychologická 

poradna, a děti narozené v době od 1.01.2017 do 30.06.2017 s doporučením 

PPP a  doporučením odborného lékaře ( pediatra). Toto je nutné u zápisu 

doložit. 

Odklad PŠD 

Pokud chce zákon. zástupce požádat o odklad povinné školní  docházky, je 

nutné tak učinit již při zápisu. K žádosti o odklad je nutné přiložit 2 doporučení -  

doporučení ze škol. poradenského zařízení ( PPP, SPC) a doporučení od 

odborného lékaře ( např. pediatra) nebo klinického psychologa, popř. tato 

doporučení dodat nejpozději do 30.4.2022. 

Upozornění:  Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky, musí dítě 

povinně nastoupit k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, popř. do 

přípravné třídy.  

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci 

svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které jsou uvedeny 

v Desateru pro rodiče - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-

rodice-deti-predsko... 

Výsledky zápisu  budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na 

vstupních dveřích do hlavní budovy školy  dne 6. 5. 2022. Žáci budou uvedeni 

na seznamu pod svým registračním číslem.  Registr. číslo dítěte obdrží rodiče u 

zápisu. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero+pro+rodi%C4%8De
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero+pro+rodi%C4%8De


Schůzka s rodiči budoucích školáků 

První schůzka s rodiči přijatých žáků se zástupci školy  k upřesnění informací 

ohledně nástupu dítěte do 1. ročníku  a představení třídních učitelek je 

plánována na středu 15. června 2022 od 17.00 hod. v jídelně školy v Komen. 

ulici. 

 

Školský obvod MZŠ Kdyně  

Stanoveno Obecně závaznou vyhláškou města Kdyně č.  1/2019, citován Čl.1, odst.2: 

„Na základě dohody města Kdyně s obcemi Brnířov a Nová Ves o vytvoření školského obvodu se 

stanovuje část společného školského obvodu základní školy - Masarykova základní škola Kdyně, okres 

Domažlice, příspěvková organizace, Komenského 134, 345 06 Kdyně, kterou tvoří části města: Kdyně, 

Podzámčí, Starec, Hluboká, Dobříkov, Smržovice a pro II. stupeň ZŠ Prapořiště. „ 

Doporučená literatura pro ty rodiče, kteří chtějí vědět více o školní připravenosti: 

Bednářová, J.;  Šmardová: Školní zralost. Computer Press. 2011. 

Otevřelová, H.: Školní zralost a připravenost. Portál, 2016. 

Šulová, L.: Význam domácí přípravy ro začínajícího školáka. Nakladatelství Wolters Kluver Česká 

republika, 2014.  

Další vhodné rozvíjející materiály pro budoucí prvňáčky: 

Z.Michalová – Shody a rozdíly 

J.Bednářová – Sluchové vnímání 

J.Bednářová, R.Šmarda - Jedním tahem, uvolňovací grafomotorická cvičení  

J.Bednářová, R.Šmarda - Orientace v čase  

J.Bednářová - Předčíselné představy 

J.Bednářová - Zrakové rozlišování 

J.Bednářová – Mezi námi předškoláky, 1.-3. díl 

Interaktivní slabikář Aleny Kupčíkové, hra Tablexia, portál Literacy, pracovní sešity nakladatelství 

Raabe, materiály z OS Dyscentrum (www.dyscentrum.org), z nakladatelství Tobiáš, hra Dobble, hry 

v kostce (Abeceda/Zvířata/Pohádky/Dinosauři v kostce), Tik ťak bum, různé jazykové hry, obrázkové 

knížky, obrázkové slovníky, dětské encyklopedie.   

http://www.dyscentrum.org/

