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Kateřinice 9. března 2023 
 
Vyhlášení zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 
 
V souladu s ustanovením, § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji 
zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a stanovuji místo 
a dobu zápisu takto:  
 

úterý 11. dubna 2023 od 13.00 do 16.30 v nové přístavbě základní školy. 
 

K zápisu je nutné se přihlásit přes webovou aplikaci na tomto odkazu: elektronická přihláška 

 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého 
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k 
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v 
období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (viz § 36 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem 
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 
"spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 
 
 
 
Mgr. Šárka Muchová v. r. 
ředitelka školy 
 
 
Příloha: Rozšiřující informace k zápisu 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskaterinice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40950
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ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU 

 

Co čeká u zápisu zákonné zástupce: 

 je nutno se přihlásit elektronickou formou prostřednictvím odkazu: elektronická 

přihláška 

 předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (případně výpis z matriky); 

 vyplní a podepíší žádost o přijetí, kterou lze stáhnout z odkazu žádost o přijetí  (nebo 

si ji vyzvednou v MŠ); 

 v případě odkladu vyplňují žádost o odklad školní docházky, který lze stáhnout 

z odkazu žádost o odklad a dokládají doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Co by měly zvládat děti před nástupem do základní školy: 

 znát své jméno, příjmení, bydliště i jména svých rodičů; 

 správně držet tužky nebo pastelky; 

 manipulovat s drobnými předměty a stříhat nůžkami; 

 samostatně se oblékat a svlékat, zapnout zip, knoflíky; 

 zavazovat tkaničky; 

 urovnat oblečení; 

 samostatně si dojít a WC a umývat si ruce; 

 udržovat pořádek ve svých věcech; 

 uznávat i jinou autoritu než rodiče; 

 spolupracovat ve skupině vrstevníků; 

 dokončit zadanou činnost; 

 soustředit se a reagovat na pokyny dospělé osoby; 

 správně vyslovovat všechny hlásky; 

 znát klasické české pohádky a umět je i vyprávět 

 pamatovat si básničky a písničky; 

 poznat základní barvy a tvary. 

 

Pokud chcete usnadnit dětem vstup do školy, povídejte si s nimi, učte je pozorovat 

a objevovat zajímavosti v jejich okolí, přemýšlet a uvažovat, čtěte jim pohádky.  

 

Číst a psát se naučí děti až ve škole. 
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