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Vážení rodiče,
S blížícím se zápisem do 1. ročníku bych vám ráda prezentovala informace týkající se této důležité
události pro vaše dítě.
Kdy?
Zápis se na naší škole ZŠ Kostomlaty nad Labem uskuteční dne 2. 4. 2019 od 13:00 - 17:00 hod.
Náhradní termín zápisu je stanoven na 9. 4. 2019 od 13:00 - 15:00 hod.
Nabízíme možnost využít rezervačního systému na stránkách školy (www.skolakostomlaty.cz) pro
plynulejší průběh zápisu.

Kde?
ZŠ Kostomlaty nad Labem Školní 402 - hala, učebny I. stupně (pavilon A - 1. patro)
Pro případ, že se nemůžete zúčastnit řádného termínu, je nutné účast na náhradním termínu oznámit
na tel. čísle 736 754 899 nebo 325 538 456 případně na mailovou adresu info@zskostomlaty.cz.
Co si vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. Kartičku pojišťovny dítěte,
3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, případně cestovní pas u cizích
státních příslušníků + potvrzení o povolení k pobytu),
4. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných
zástupců dítěte, je nutné tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Je
nezbytné doložit i stav, pokud je například jeden z biologických rodičů dítěte omezován při
výkonu svých práv. S těmito dokumenty je zacházeno jako s důvěrnými.
5. V případě žádosti o odklad je možné doložit doporučení školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa rovnou u zápisu.
Jak probíhá samotný zápis?
Smyslem zápisu je posoudit školní připravenost dítěte.
Zápis se skládá z motivační části, ve které žáci 9. třídy hravou formou připraví děti na vlastní
zápis, který pak probíhá v učebnách I. stupně, kde se na základě rozhovoru s pedagogickým
pracovníkem a při plnění zadaných úkolů sleduje, zda je dítě připravené na školní docházku. Na
závěr každý účastník obdrží pamětný list a drobné dárečky, které pro budoucí prvňáčky vyrobili
žáci naší školy.
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Co je důležité vědět?
Zápis do 1. ročníku ZŠ upravuje § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní
docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo k 31.8. příslušného roku
(2019) dovrší šesti let věku.
Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. V případě, že dítě není tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1.4. do 30.4.), odloží ředitelka školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními –
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo
klinického psychologa. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2019.
Pokud ředitelka školy rozhoduje o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Místo povinné školní docházky upravuje § 38 školského zákona.
Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení.
Jaké jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvování zápisu jsou:
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru obce Kostomlaty nad Labem
2. Trvalý pobyt dítěte v některé ze spádových obcí (Kostomlátky, Doubrava)
V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita 1. třídy
školy žáky uvedenými podle bodu 1. a 2.
Informace o škole je možné získat také na webových stránkách školy www.skolakostomlaty.cz.
Je možné si školu prohlédnout?
Určitě ano, zveme vás na Den otevřených dveří, který se bude konat
Čt 28. 3. 2019 v čase 7:50 - 11:30.
Kontakt
ZŠ Kostomlaty nad Labem
ředitelka Mgr. Erika Drobná
Tel.: 736 754 899 nebo 325 538 456
e-mail: info@zskostomlaty.cz

