Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2018/2019
Organizace zápisu
Termín a čas: 4. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo: Základní škola Smidary, J. A. Komenského 326
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které byly u zápisu v minulém školním roce, a docházka
jim byla odložena o jeden rok, musejí k zápisu přijít znovu.
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
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
odborného 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, 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.
Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, zákonní zástupci obdrží informace
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ
O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle hlavního stanoveného
kritéria, kterým je věk dítěte. Pomocná kritéria (spádovost, kapacita) budou použita v případě zájmu
vyššího počtu dětí, než je počet volných míst pro školní rok 2018/19, který je stanoven na 28 žáků jedné
třídy.
Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2017 udělen odklad povinné školní docházky.
Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části, a je-li při zápisu přítomno i
zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s
dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
Formální část:
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky. Bude potřeba:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 doklad o trvalém, dočasném nebo přechodném pobytu a listinu o státním občanství (u dětí
 s jinou státní příslušností)
 zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

Pokud má dítě asistenta, nebo jiná podpůrná opatření již v mateřské škole, přineste kopii doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny.
Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných
podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.
Prosíme zákonné zástupce, kteří jsou majiteli datové schránky, aby tuto informaci předali při zápisu.
Neformální část zápisu:
V průběhu neformální části, která bude trvat max. 20 minut, proběhne rozhovor pedagoga s
dítětem, se zaměřením na posouzení školní zralosti dítěte a jeho připravenosti na školní
docházku.

Mgr. Hana Špinková
ředitelka školy

