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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,
v platném znění

Datum: 3. 4. 2019
Čas:

10.00 – 15.00 hod

Místo: ZŠ Horní Lideč
1. pavilon, 1. patro
Organizuje:

Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín

Účastníci:

Zákonní zástupci a
 děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
 děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku



děti, které dovrší šesti let v období září – prosince 2019 (rodiče předloží
doporučení školského poradenského zařízení)
děti, které dovrší šesti let v období ledna – června 2020 (rodiče předloží
doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa)

S sebou:




občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte

Kritéria přijetí:





přijati budou všichni zájemci na základě podaných žádostí o přijetí, pokud počet
žádostí nepřesáhne povolenou kapacitu školy zapsanou ve školském rejstříku
pokud počet žádostí o přijetí přesáhne povolenou kapacitu školy zapsanou
ve školském rejstříku, budou přednostně přijaty děti, které mají trvalý pobyt
ve spádovém obvodu školy
předpokládaný počet přijatých dětí je 35





Horní Lideč
Valašské Příkazy
Pulčín



Spádová oblast:

Organizace
zápisu:

Formální část




1.

zákonný zástupce dítěte po předložení občanského průkazu a rodného listu
dítěte vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad
povinné školní docházky
předá nebo na místě vyplní dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
zákonní zástupci obdrží informace o:
 plnění povinné školní docházky,
 možnosti odkladu školní docházky,
 možnosti vyrovnání nerovnoměrností vývoje docházkou do mateřské
školy nebo přípravné třídy základní školy
 pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji tzv. Desatero pro rodiče
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Motivační část




Odklad povinné
školní docházky:





Vydání
rozhodnutí
o přijetí:







Vydání
rozhodnutí
o nepřijetí:



Vydání
rozhodnutí
o odkladu školní
docházky:



Doplňující
informace:







cílem je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné
a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat
zkušený pedagog hravou formou v rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra,
cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte…) s dítětem
zjišťuje úroveň jeho znalostí a dovedností
po orientačním posouzení školní připravenosti dítěte budou případně
poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě před nástupem do školy rozvíjet
zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky
 není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
 žádost podá písemně v době zápisu
 doloží svou žádost doporučujícím posouzením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa
 pokud výše psané dokumenty nepředloží přímo u zápisu, lze je dodat
do 31. 5. 2019 k rukám ředitelky školy
 zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělání
začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku



na webových stránkách školy www.zshl.cz a na vývěsce ve vestibulu školy bude
vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí
rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od
zahájení správního řízení
písemné rozhodnutí se zakládá do spisu dítěte, který je uložen u ředitelky školy
pokud zákonný zástupce požaduje písemné rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven
stejnopis
zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení



rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je doručováno do vlastních rukou
zákonného zástupce dítěte
zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení



rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je doručováno do vlastních rukou
zákonného zástupce dítěte
zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení



„Desatero pro rodiče“ viz webové stránky školy nebo MŠMT (www.zshl.cz, sekce
Jsem rodič → Zápis do 1. třídy; www.msmt.cz)



V Horní Lidči dne 6. 2. 2019
Zpracovala: Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy
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