
Základní škola v Kujavách  

zve  
všechny budoucí prvňáčky 

 a jejich rodiče 
 na 

 

ZÁPIS  

do 1. ročníku ZŠ 
 

4. dubna 2023  

od 14.00 do 16.00  
 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový 

Jičín, příspěvková organizace 

 

Milé děti, milí rodiče, 

 

jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy, 
který se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 

16.00 hodin. 
 

Zápis se uskuteční v ZŠ Kujavy. 
 

K zápisu se dostaví děti, které do 1. září 2023 

dosáhnou věku šesti let nebo již měly odklad v minulém 

roce. 
 

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, 
učiní tak po domluvě s vedením školy 

v náhradním termínu nejpozději do 30. dubna 2023. 
 

 

Přineste si prosím s sebou: 

Občanský průkaz 

Rodný list dítěte 

Pastelky a přezůvky 

 

 

Rodiče na místě vyplní dotazník a žádost o přijetí nebo 
odklad školní docházky. 

  
 



Rozhovor s dítětem 

Hlavním cílem zápisu je ověření připravenosti dítěte na vstup do 

školy.  

Pedagog sleduje komunikativní dovednosti dítěte, sociální a emoční 

zralost, schopnost odpoutat se od matky a plnit úkoly zadané 

učitelem, grafomotorické dovednosti, lateralitu dítěte apod. 

V případě potíží s výslovností doporučí logopedickou péči, v otázkách 

odkladu školní docházky doporučí návštěvu pedagogicko-

psychologické poradny a dětského lékaře. 
 

Povinnosti rodičů  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k  zápisu k povinné školní 

docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, 

v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 

K zápisu se musí dostavit i ti, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad 

školní docházky nebo již měli odklad v minulém roce. 

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po 

domluvě s vedením školy v náhradním termínu nejpozději do 30. 

dubna 2023. 
 

Spádové školy 

Obec stanoví podle §178 odst. 2 školského zákona školské obvody 

spádové školy.  

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu.  

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou 

školu. V odůvodněných případech může ředitel vybrané školy 

rozhodnout o nepřijetí žáka. 
 

Rozhodnutí o přijetí  

Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole 

(na nástěnce v budově školy) a na internetových stránkách školy. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená .  
 


