
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro rok 2023/2024 
na Základní škole Kolín V., Ovčárecká 374  

proběhne 
elektronická přihláška: 29. března až 12. dubna 2023 

 zápis a motivační pohovor: 13. a 14. dubna 2023, 13:00–17:00  

ONLINE PŘIHLÁŠKA ZDE (bude zveřejněna 29. března) 
 

OTEVÍRANÁ TŘÍDA 
 1.A počet přijímaných dětí  30  třídní učitelka: připravuje se 
  
KRITÉRIA PŘIJETÍ  

Maximální počet přijímaných dětí je stanoven na 30. 
bodové kriteriální ohodnocení: 

3 body děti mající v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374, tzn. jedná 
se o „spádovou školu“ 

2 body již docházející sourozenec na 6. ZŠ 
1 bod  děti, které mají dle vyhlášky spádovou pouze jednu školu 

1 bod  děti z ostatních školských obvodů, kde nemají v místě bydliště spádovou školu. 

Děti z ostatních školských obvodů budou přijímány, pokud nebude naplněna kapacita přijímané 1. třídy. 

V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnutí podle předchozích kritérií, bude rozhodnuto veřejným 

losováním (v souladu s epidemiologickými opatřeními). 

V případě nadlimitního počtu zájemců ze spádového školského obvodu bude informován zřizovatel školy, bude 
rozhodnuto veřejným losováním a bude ve spolupráci se zřizovatelem školy řešeno umístění dětí do 1. ročníku v rámci 
města Kolína.  

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ 

• podání žádosti o přijetí v řádném termínu 

• oprávněnost zákonného zastupování dítěte  

• zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 
zastupovat (přiložit k žádosti o přijetí) 

 
Přijetí dítěte mladšího šesti let k povinné školní docházce: 
Je-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, je třeba předložit k žádosti o přijetí: 

 u dětí narozených od září do konce prosince 2017 vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo 
speciálně pedagogického centra (SPC) 

 u dětí narozených od ledna do konce června 2018 vyjádření PPP nebo SPC a odborného lékaře 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

• důležité je uvést skutečné místo trvalého pobytu 

• uvést údaje o znevýhodnění dítěte (potíže mající vliv na proces vzdělávání) či údaje o mimořádném nadání dítěte 

• údaje o zdravotní způsobilosti dítěte a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
 
U dětí cizí státní příslušnosti je nutné doložit 

 průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas) 
 průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR 
 povolení k pobytu 
 doklad o bydlišti v ČR 

 

ODKLAD 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.  
K odkladu je potřeba doložit: 

 vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa  
 doporučení z PPP (nebo SPC) 

Žádost o odklad s oběma přílohami je nutné předat škole co nejdříve.  
 
Doporučujeme zákonným zástupcům, kteří o odkladu školní docházky pro své dítě uvažují, aby si v dostatečném předstihu 
zajistili termíny vyšetření (zejména ve školském poradenském zařízení – PPP).   



PRŮBĚH ZÁPISU A ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 
 

V registračním systému bude Vašemu dítěti přiděleno identifikační číslo, pod kterým bude do 14. 5. 2023 do 18:00 zveřejněno 
rozhodnutí o přijetí nebo o odložení povinné školní docházky. Informace budou zveřejněny na webových stránkách naší školy 
www.6zskolin.cz a na vývěsce u budovy školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vhodná doporučení zákonnému zástupci pro podporu dalšího rozvoje dítěte naleznete ZDE: 
Desatero pro rodiče: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku  
Spádová oblast školy – 6. ZŠ Kolín: https://www.mukolin.cz/assets/File.ashx?id_org=6815&id_dokumenty=9538  
Logopedie v Kolíně 

Ambulance klinického logopeda – Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 28002 Kolín, 
 tel.: (+420) 321 756 723 

Mgr. Lenka Sojková, Soukromá logopedická ambulance, Kmochova 258, 280 02 Kolín, 
tel.: (+420) 602 266 393 

Mgr. Andrea Wiesnerová, Klinický logoped, Královská cesta 280, 28002 Kolín, 
tel.: (+420) 606 277 309 

Mgr. Michaela Hellerová, Soukromá logopedická ambulance, Kutnohorská 21, 28002 Kolín, 
 tel.: (+420) 321 712 868 

Informace pro cizí státní příslušníky 
        Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.; Zahradní 46, Kolín; tel.: 312 310 322 nebo 774 866 838 
Kontakty do PPP/SPC (PPP – pedagogicko-psychologická poradna, SPC – speciálně pedagogické centrum) 

PPP Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín  
tel.: (+420) 321 722 116 

SPC Kolín, Kutnohorská 179, Kolín IV, 28002 
tel.: (+420) 321 729 600, (+420) 321 713 144 

PPP Kutná Hora, Jakubská 83, Kutná Hora, 284 01  
tel: (+420) 731 417 146 

SPC Poděbrady, Náměstí T.G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady 
tel.: (+420) 602 540 912 

krok 1 

vyplnit 
elektronickou 

přihlášku včetně 
rezervace termínu 

zápisu 

 

 

krok 2 

po odeslání 
přihlášky Vám na 
email zašleme 
odkaz na 

krok 3 

doma vyplňte a 
připravte si 

na www.6zskolin.cz 

žádost o přijetí 
nebo 

v případě odkladu 
žádost o odklad 

• žádost o přijetí 
 
nebo 
 
v případě odkladu 

• žádost o odklad 
a připravte si 

• vyjádření odborného 
lékaře nebo klinického 
psychologa  

• doporučení z PPP (nebo 
SPC) 

 

+ rodný list dítěte 
+ OP zákonného zástupce 

krok 4 

v den a čase rezervovaného 
zápisu se dostavíte 
s dítětem do školy a 
předáte škole všechny 
dokumenty  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
https://www.mukolin.cz/assets/File.ashx?id_org=6815&id_dokumenty=9538
http://www.6zskolin.cz/

