Důležité informace k zápisu do 1. ročníku
Vážení rodiče,
k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 hlaste děti narozené od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012.
Před samotným zápisem vyplňte, prosím, Žádost o přijetí dítěte k povinné školní
docházce – žádost podepisují ideálně OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI. V případě, že podpisy obou
zákonných zástupců pořídíte na žádosti předem, stačí, když se k vlastnímu zápisu dostaví
pouze jeden z rodičů. V případě, že nežijete s druhým rodičem společně, jste povinni ho dle
Občanského zákoníku informovat o tom, že dítě zapisujete do konkrétní školy k povinné
školní docházce. Dále pak vyplňte údaje vyplňované rodiči v Zápisovém listu, případně
Žádost o odklad povinné školní docházky.
K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu
školního roku 2018/2019, tedy narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Máte-li zájem využít možnosti
předčasného nástupu k povinné školní docházce, zároveň se Žádostí o přijetí dítěte
k povinné školní docházce vyplňte i Žádost o předčasný nástup varianta A, nebo B dle věku
dítěte. V ostatním postupujte stejně jako v běžných případech.
V budově školy vám bude přiděleno podle pořadí, v němž jste se objednali, pořadové
číslo k zápisu a bude provedena kontrola dat, která uvádíte v žádostech. Mějte proto,
prosím, s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V průběhu zápisu bude vaší žádosti přiděleno registrační číslo, které slouží
k oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku. Proto oznámení
o přiděleném registračním čísle pečlivě uschovejte.
Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku jsem povinna do 30
dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně
přístupném místě ve škole (nástěnka před školní budovou) a na webových stránkách školy.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí
o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává, písemné rozhodnutí o přijetí
vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy požádá.
Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy
předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného
školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
nebo ze speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Podat žádost o odklad můžete v termínu do 30. 4. 2018 ředitelce školy.
Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitelka školy,
zástupkyně ředitelky školy nebo paní učitelky u zápisu.
Zápis k povinné školní docházce je v naší škole složen ze dvou částí. V části formální
odevzdáte vyplněné dokumenty. V části, která je zaměřena na orientační posouzení
připravenosti dítěte na školní docházku, dítě projde za doprovodu Vašeho a paní učitelky
úkoly, které pro něj zábavnou formou připraví starší žáci naší školy. V závěru této části Vám
paní učitelka, případně paní psycholožka sdělí doporučení, jak dítěti dále pomoci v jeho
rozvoji před zahájením povinné školní docházky.
Informace o konání přípravného setkání předškoláků v naší škole budou na konci
dubna na webových stránkách školy.
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