
 

 

                 Zápis do 1. třídy 

Termín: čtvrtek 5. 4. 2018      13.30 – 17.00 hod. 
                   pátek 6. 4. 2018       13.30 – 16.30 hod. 

Informace k organizaci zápisu: 

Zápis proběhne v prvním patře školní budovy v prostorách 1. stupně. Zapsány budou děti narozené do 

31. 8. 2012. Zápis se bude skládat ze dvou částí: formální /vyplnění dokumentů/ a z navázání kontaktu 

s dítětem/např. putování za pohádkou/. Naše škola může přijmout 70 žáků. V případě většího počtu 

uchazečů proběhne přijímání žáků podle následujících kritérií: 

1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy. 

2. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy, ale se zájmem o rozšířenou výuku výchovných 

předmětů / hudební, výtvarnou, tělesnou výchovu (lední hokej)/. 

3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy. 

4. Los. 

Pozn.:  Místo trvalého pobytu bude ověřováno na místě. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum 

s délkou pobytu nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

Informace k odkladu: 

Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 1. – 30. 4. 2018. Na pozdější žádosti nebude 

brán zřetel. K žádosti je nutné doložit: 

1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení 

2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Upozornění: (výjimečné případy)   

Děti narozené po 1. 9. 2012 od září do prosince musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o 

školní zralosti a děti narozené od ledna do konce června 2013 navíc ještě potvrzení odborného lékaře. Tato 

potvrzení předloží zákonní zástupci škole nejpozději do konce dubna 2018. 

Doklady s sebou: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonných zástupců 

Poznámka: Uchazeč, který bude přijat na naši školu, souhlasí s výukou čtení genetickou metodou, s výukou 

anglického jazyka od 1. ročníku a s prováděním bezhotovostních plateb škole přes tzv. Elektronickou 

pokladnu. 

Naše škola nabízí možnost rezervace zápisu – rezervační systém bude otevřen 

16. 3. na hlavní stránce školy. 

 

V Kolíně dne 5. 3. 2018                                                            Mgr. Herčík Bohumil - ředitel školy 

                                                                                        


