Zápis do 1. třídy

5. 4. 2019

* Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční
v pátek 5. dubna 2019 od 10 do 16 h.
* Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
* V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost
podat v termínu zápisu dítěte!
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce a není uvedeno, že musí být při jejím podání přítomno i dítě.
Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, lze uložit pokutu až do
výše 5 000, Kč.
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Informace a pokyny pro rodiče k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
* Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.
* Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín
stanoví ředitel školy).
* Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má
místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než
spádovou školu.
* Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
* O odklad povinné školní docházky je možné žádat v době zápisu tj. do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje
ředitel školy.
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Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku,
kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni,
aby se k zápisu opakovaně dostavili.
Rodiče či zákonní zástupci dítěte s uděleným odkladem by však minimálně měli potvrdit
přetrvávající zájem o přijetí v konkrétní škole.
Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat.
Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

* Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
* Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do školy.
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Při zápisu do základní školy je třeba doložit:
* rodný list dítěte
* občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště),
v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
* případná odborná či lékařská doporučení
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* Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména
komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti,
rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod..
* Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných
doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
 Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní
hygiena, udržování pořádku).
 Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
 Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
 Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
 Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak
k dospělým.
 Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
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