Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/ 2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se na ZŠ Jižní předměstí uskuteční
v pátek 26. 4. 2019 od 13.30 hodin do 17.00 hodin a v sobotu 27. 4. 2019
od 8.30 hodin do 12. 00 hodin v přízemí pavilonu 1. stupně ve třídách 1. C,
2. A, 2. B, 5. B.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad
školní docházky o jeden rok.
Na webových stránkách školy bude od 1. 4. 2019 do 22. 4. 2019 připraven
rezervační systém, kde se rodiče budou moci zaregistrovat na určitou hodinu i ke
konkrétním učitelkám, které v dané době budou ve třídě provádět zápis.
Zákonný zástupce – rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Co je k zápisu potřeba:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce - rodiče
a samozřejmě budoucí prvňáček
Sledované jevy při zápisu:
samostatnost dítěte, nezávislost na rodičích
výslovnost dítěte, případná vada řeči
komunikační dovednosti
orientace v prostoru (pravá x levá, nahoře x dole…)
rozpoznávání jednoduchých geometrických tvarů a barev
znalost některých písmen a číslic (není nutná)
počítání předmětů
kresba s přiměřenými detaily
schopnost vyjadřovat se (osobní údaje), znalost básničky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad školní docházky si můžete
stáhnout na webových stránkách školy. Jestliže budete žádat o odklad školní
docházky, přineste k zápisu vyplněnou žádost o odklad s vyjádřením školského
poradenského pracoviště a dětského nebo odborného lékaře.
Ve školním roce 2019/2020 otevřeme 3 první třídy. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je
spádová oblast.

Veškeré dotazy ohledně zápisu do 1. tříd Vám zodpoví zástupkyně ředitele pro
1.stupeň Mgr. Ivana Sixtová na telefonním čísle 773 832 286.

Co byste měli vědět:
Věk dítěte pro zahájení povinné školní docházky
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku až 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 září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Odklad povinné školní docházky
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.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel
školy. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení
budou kladná.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona musí zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní
docházky dítěte do 30.dubna roku, v němž se má dítě dostavit k zápisu.
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující
školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky
od daného školního roku.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, i přesto, že bude
požadovat odklad.
Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy
jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
Rozhodování ředitele školy
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených ve školském
zákoně podle správního řádu.
Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné
školní docházky.
Rozhodnutí o přijetí - registrační čísla, nepřijetí, rozhodnutí o odkladu
Při zápisu přidělí zapisující pedagog školy dítěti registrační číslo. Po skončení zápisu bude zveřejněn
na úřední desce školy i na webu školy seznam přijatých dětí podle registračních čísel nikoliv pod
jménem. Rozhodnutí o přijetí je uloženo u ředitele školy a bude vydáno na vyžádání zákonným
zástupcem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude vždy zasláno zákonným zástupcům
doporučeným dopisem.
Rozhodnutí o odkladu či zamítnutí odkladu povinné školní docházky bude zasláno zákonným
zástupcům dítěte doporučeným dopisem.
Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď
do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole.

