Informace ředitelky školy k zápisu do 1. ročníku
základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 stanovila ředitelka
školy, v souladu s § 36 odst. 4) níže uvedeného zákona

1. Termín:
Středa: 4. dubna 2018 v době od 14 : 00 do 18 : 00 hod. a
Čtvrtek: 5. dubna 2018 v době od 14 : 00 do 17 : 00 hod.

2. Věk dítěte – 6 let k 31. 8. 2018
dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního
roku.

3. Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2018
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce
dítěte
doloží příslušná vyjádření:
- dosáhne-li
věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského
poradenského zařízení (PPP, SPC),
- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ +
ODBORNÉHO LÉKAŘE.
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy vyplývá z § 36
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v § 38 (plnění povinné školní docházky v
zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky) výše uvedeného zákona.
Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné dostavit se
s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře (§ 37 školského zákona) těchto případech je podmínkou doporučující.
Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a doklad o
bydlišti.
Oba doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud
obsahuje data dítěte. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitelka. Do základních škol se
přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti.

4. Organizace zápisu
K zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v
době od 14 : 00 do 18 : 00 hodin,






Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
Zápis je rozdělen na formální část a motivační část,
Při formální části zápisu doloží potřebné tiskopisy,
U zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke
konzultaci,
 Motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

5. Formální část zápisu
Zákonný zástupce dítěte na místě podá Žádost o zápis dítěte k
plnění povinné školní docházky a Zápisní list dítěte.
 Obdrží registrační číslo dítěte
 Zákonní zástupci si veškeré potřebné dokumenty vyplní předem, dokumenty jsou
k dispozici na stránkách školy
 Předloží svůj průkaz totožnosti.
 Předloží rodný list dítěte.
 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě
zastupovat.
 Obdrží Desatero rodičům.

6. Motivační část zápisu
 Motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku,
orientační posouzení jeho školní zralosti.
 Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou
úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

7. Poskytnutí informací zákonným zástupcům
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:
jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v
jeho dalším rozvoji - škola jim doporučí Desatero pro rodiče pro možnost dalšího zlepšení
vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s
dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
-

O možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní
docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
O individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově
odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
U budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných o systému společného
vzdělávání.

8. Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
 Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam
registračních čísel přijatých dětí.

 Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení
správního řízení.
 Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě
15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost
řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má
dítě zahájit povinnou školní docházku.

9. Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů
od zahájení správního řízení
 Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních
rukou.
 Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě
15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola s RvJ K Milíčovu 674, Praha 4 a rozhoduje o něm
MHMP.
 Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je
informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího
plnění.

10.Co musí dítě u zápisu zvládnout
Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!
Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a
dovednosti jistě ovládá,
 pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli),
uvědomte si, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce
 pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický
sbor a školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit.

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy
Nabízíme následující informace, abychom vám pomohli zorientovat se v pravidlech, která
jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy.
Povinná školní docházka a zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský
zákon).
K zápisu pro školní rok 2018/19 se musejí dostavit všechny děti narozené v době od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012. Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září 2017 do konce června
2018, může být také přijato ke školní docházce ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně
tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (podmínkou je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, resp. odborného lékaře).

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2018, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
Žádost musí být doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Povinná školní docházka se vztahuje
i na cizince, kteří na území České republiky pobývají. K zápisu se opětovně dostaví i
zákonný zástupce dítěte, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní
docházky.
V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy odložit na pozdější termín.

