
            

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 
 
 

                       č.j.: 22-02-07/01                                                               Radimi dne: 7. 2. 2022 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Radimi  pro školní rok 2022/2023 se uskuteční  

 

v pondělí 4. 4. 2022  v době  od 13.00 – 18.00 hodin 
v budově ZŠ Radim v přízemí v učebnách 3. a  2. ročníku. 

 
   K zápisu přijdou děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let (narozené od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) a děti, kterým 

byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. 

Rodiče žádáme, aby nezapomněli vzít s sebou: 

- rodné listy dětí 

- občanský průkaz 

- 100,-Kč na razítko pro žáka do 1. ročníku 

 

- o odklad povinné školní docházky lze žádat písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Pokud je 

žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa, ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě, že 

žádost nebude splňovat předepsané náležitosti, správní orgán vyzve žadatele k odstranění nedostatků a poskytne 

k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. 

 

Žádosti o plnění školní docházky pro děti mladší 6 let: 
-narozené 1. 9. - 31. 12. 2016 a žádají o zahájení školní docházky → doporučení školského poradenského zařízení 

(PPP, PC); 

-narozené 1. 1. - 30. 6. 2017 a žádají o zahájení školní docházky → doporučení školského poradenského zařízení 

(PPP, PC) a odborného lékaře (pediatra); 

 

V závažných případech lze do 30. 4. 2022 po dohodě s ředitelkou školy zvolit náhradní termín zápisu. V takovém 

případě Vás žádáme o telefonickou informaci (321 792 324), že se nedostavíte k zápisu k základnímu vzdělávání a 

o domluvu náhradního termínu zápisu Vašeho dítěte. 

 
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:  

-bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (obce Radim, Chotutice, Vrbčany) ; 

-děti s odkladem školní docházky; 

 

Co Vašemu dítěti můžeme nabídnout? 

 

• přímou návaznost na práci MŠ 

• individuální přístup k dítěti (nižší počet žáků ve třídě) 

• odborně individuálně vedenou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  (školní speciální 

pedagogové, hodiny pedagogické intervence – podpora přípravy na školu) 

• provoz školní družiny od 6.30 do 15.30 hodin 

• moderně vybavenou počítačovou pracovnu 

• práce v učebnách s interaktivní tabulí 

• hezké pracovní prostředí ve všech moderně vybavených učebnách a ve školní družině 

• zaměření výchovy na prožitkovou, sociální a osobnostní výchovu (školní metodik prevence, speciální 

pedagogové, výchovný poradce) 

• možnost zapojit se do činnosti v zájmových kroužcích 

• výuku anglického jazyka již od prvního ročníku formou kroužku bezplatně (příprava na výuku 

cizího jazyka ve 3. ročníku)      

                                                                      

                                                                                                __________________________ 
                                                                                                                 (Mgr. Petra Jirková - ředitelka školy) 
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