ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Vážení rodiče
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s
COVID 19 bude zápis probíhat bez osobní
přítomnosti dětí. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
žádost o odklad povinné školní docházky) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
poštou,
osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách
školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Upřednostňujeme podání přihlášky a zápisního listu poštou nebo osobním
podáním od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020. V případě osobního podání v době od 14:00
do 16:00 hod. ve třídě u hlavního vchodu.
Ţádost o přijetí do přípravné třídy budeme řešit zároveň s ţádostí o odklad povinné
školní docházky.
ID datové schránky 7cm3qav
DOKLADY K ZÁPISU
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz zákonného zástupce
3. u cizích státních příslušníků pas
4. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)
5. žádost o přijetí k zápisu (obdržíte u zápisu)
KRITERIA PŘIJETÍ
I. Připravenost dítěte na školní docházku
Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte posoudí zapisující učitelé na základě vlastního
pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).
II. Datum narození
Nástup v řádném termínu
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku (děti narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014), pokud mu není
povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 k plnění povinné
školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Chcete svému dítěti odloţit povinnou školní docházku?
Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce v době zápisu. Spolu s žádostí
doloží zákonný zástupce:
- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra) a
- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (za odborného lékaře
je považován také lékař pro děti a dorost)
Pokud by výše uvedená doporučující posouzení zákonný zástupce neměl v době zápisu s sebou,
bude písemně vyzván ředitelkou školy, aby tak do 30 dnů učinil.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné
školní docházky.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
Bude zveřejněno ve vývěsce školy a webových stránkách školy.

