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Informace k postupu při provádění zápisů do 1. ročníku ZŠ a MŠ Čáslavice pro školní rok
2021/2022
Vážení rodiče,
jsme rádi, že se zajímáte o přijetí Vašeho dítěte na naši školu. Zápis do prvních tříd na školní
rok 2021/2022 se bude konat s osobní návštěvou, případně formou individuální konzultace,
s ohledem na epidemiologickou situaci, a to v týdnu od pondělí 12. 4. do pátku 16. 4. 2021
v odpoledních hodinách.
Pro školní rok 2021/2022 otevíráme jednu první třídu. Již teď si můžete stáhnout přihlášku i
zápisový lístek a vyplnit. Přihlášku a zápisový lístek si také můžete vyzvednout u vedoucí učitelky
mateřské školy Bc. Miroslavy Čermákové nebo také v ředitelně ZŠ a MŠ Čáslavice. Kontaktní telefon
na pedagoga (Mgr. Kamila Veselá), který koordinuje zápis do 1. třídy je 774 750 046,
email:vesela@zscaslavice.cz.
Vyplněné přihlášky a zápisový lístek doručte do ZŠ a MŠ Čáslavice (osobně, poštou,
elektronicky do datové schránky) nejpozději do 8. 4. 2021.
Sledujte pravidelně naše webové stránky, kde vás budeme informovat o aktuální situaci a také
o rezervaci termínů pro zápis do 1. třídy.
Mgr. Petr Blecha
ředitel školy

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk
dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního
ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8.
2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020
povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný
zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok na základě:


písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce a doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

