ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE,
okres Pardubice

Informace k zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce bude na naší škole probíhat v pátek 3.4. 2020 od 13:00 do 17:00.
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
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 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce podává zákonný zástupce dítěte. 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.

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce
Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého
pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený
počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku.

Organizace a průběh zápisu
a) formální část – zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí (zastupuje-li dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat).
Zákonný zástupce uvede tyto náležitosti:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
• telefonní spojení či e-mailovou adresu
Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) –
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely
nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
• o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání,
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského
zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
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•

údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání.

Je doporučeno vyžádání informace o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu zákonní
zástupci projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn
o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní
školy). Dále je vhodné, aby byla škola informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat
v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky,
a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.
b) motivační část - cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné
a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra,
připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy)
s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.
Pro organizaci zápisu je vyhláškou o základním vzdělávání stanoveno, že rozhovor pedagogického
pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut. Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním
dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může
být tato doba nejvýše 60 minut. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní
připravenosti dítěte je doporučeno Desatero pro rodiče předškolního věku uvedené v RVP PV (viz
příloha).

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí vydává ředitelka školy bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat
bezodkladně, pak jej vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
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