
 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2023/2024 

ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 612, 432 01  Kadaň 

 
Termín zápisu:  12.4.2023 od 13:00 – 16:00 hodin 

                                                                   13.4.2023 od 13:30 – 16:30 hodin 

Konkrétní termín a čas zápisu je nutné si domluvit předem na tel. čísle: 734 570 654 !!! 

Zápis a kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024: 
 

• K zápisu nutno doložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.  

• U zápisu obdrží každé dítě identifikační číslo. Pod tímto identifikačním číslem bude zveřejněn 

seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznam bude zveřejněn 2.5.2023 na webových 

stránkách školy a na vývěsce před budovou školy po dobu nejméně 15 dní. 

• Zápis má dvě části, a to administrativní (vyplnění nezbytných dokumentů) a praktickou 

(ověření školní zralosti žáka hravou a zábavnou formou). 

• O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel 

školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek 

povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doručené        

v době zápisu.  

 

K žádosti o odklad musí být doložena dvě doporučující posouzení:  

a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení – PPP, SPC  

b) posouzení pediatra či odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

Pokud se nemůžete na zápis dostavit osobně, je možné dokumenty od 1.4. do 28. 4.2023 

vyplnit a podat následujícími způsoby:  

 

➢ do datové schránky školy (x39dkbh), 

➢ e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

➢ poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 
 

Všechny dokumenty k zápisu naleznete zde na stránkách školy v sekci Zápis do 1. třídy. 

 

• Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy, podle kterých budou přednostně přijati: 

  
➢ Děti, které prezenčně navštěvují MŠ Začít spolu Kadaň. 
➢ Sdílení alternativního pedagogického přístupu. 
➢ Děti, jejichž sourozenec prezenčně navštěvuje zařízení ZAČÍT SPOLU Kadaň. 

 
Maximální počet přijatých prvňáčků pro ŠR 2023/2024 je 7 prezenčního studia a 5 žáků pro        
individuální vzdělávání. 

Těšíme se na setkání! 


