
Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, přísp.org., Komenského 134, 345 06 Kdyně 

Zápis do 1.r. šk. roku 2022/23 

Zápis do 1.r. bude probíhat ve dnech 8. a 9. dubna 2022.  

PÁTEK     8.4.         15.00 - 18.00 hod. 

SOBOTA  9.4.           9.00 - 11.00 hod. 

Náhradní termín pro nemocné:   pátek 22.4.   14.30 - 16.00 hod. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v době od 1.9.2015 do 

31.8.2016, popřípadě s dítětem po loňském odkladu PŠD. 

Co budete potřebovat  pro přijetí - podklady: 

a) vyplněnou „Žádost o přijetí do 1.r.“ 

b) vyplněný „Dotazník pro rodiče prvňáčka“ 

c) rodný list  (k nahlédnutí a kontrole r.č.) 

d) doklad o trvalém pobytu 

e) zmocnění - zastupuje-li dítě při zápisu jiná osoba, než jeho zákonný zástupce 

f) kopie Rozhodnutí o odkladu - u dítěte s odkladem PŠD z loňského škol. roku   

g) přihláška do školní družiny, pokud máte o ŠD zájem 

 

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky? Potřebujete následující: 

a) vyplněnou „Žádost o odklad PŠD“ 

b) vyplněný „Dotazník pro rodiče prvňáčka“ 

c) rodný list  (k nahlédnutí a kontrole r.č.) 

d) doklad o trvalém pobytu 

e) doporučení odkladu z PPP/SPC Pozn.: Do PPP je nutné objednat dítě včas, 

nejlépe již teď, abyste měli potřebné zprávy k doložení u zápisu. 

f) vyjádření k odkladu od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického 

psychologa 

g) zmocnění, jestliže zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce 

 

Chcete zapsat dítě mladší? 

Mladší dítě je možné zapsat, je-li přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, což zákonný 

zástupce doloží následovně: 
1) dosáhne-li  dítě věku 6 let v době od 1. 9. do 31.12. 2022 zákonný zástupce doloží  kladné 

vyjádření od školského poradenského zařízení (PPP / SPC) 

2) dosáhne-li dítě věku 6 let  v době od 1. 1. do 30. 6. 2023 zákonný zástupce doloží 2 kladná 

vyjádření -   od školského poradenského zařízení a od odborného (dětského) lékaře dítěte 

Žádosti, dotazníky, přihlášky do ŠD …  jsou ke stažení na web. stránkách školy 

www.zs-kdyne.cz, popř. připravené v papírové podobě k osobnímu vyzvednutí vždy od 

8.00 do 15.00 hod. -  na stolku v prostoru  vstupu do pavilonu 1.st. 

 

Další informace budou zveřejněny cca14 dní před zápisem. 

 

Ve Kdyni 20.1.2022    J.Svobodová, zást.řed. (mob.778533171) 

http://www.zs-kdyne.cz/

