ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

Jak bude letošní zápis vypadat?
V tuto chvíli již nevěříme, že by se zápis mohl konat v takové formě, na jakou jsme byli zvyklí
v minulosti. Naopak očekáváme, že půjde spíše opět pouze o formální podání přihlášky, stejně jako
v minulém roce.

Koho se zápis týká?
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním
roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku
věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co vše je potřeba k zápisu dítěte?
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí a s ní spojené přílohy.

Žádost včetně všech příloh můžete do školy doručit následujícími způsoby:





do datové schránky školy (8vjmcpa)
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním ve škole ve vybraném termínu od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021

Při osobním podání přímo ve škole sebou vezměte:





vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh
občanský průkaz zákonného zástupce, který je uveden v žádosti
rodný list dítěte k nahlédnutí.

Při jiném než osobním způsobu podání žádosti je třeba doručit:



vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh
prostou kopii rodného listu dítěte.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky s sebou k zápisu přineste již doporučení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa .

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o
odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2021. Začátek povinné školní
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud
rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad,
doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní
docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy Vám bude oznámeno formou písemného
dokladu Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce, které bude doručeno k Vašim rukám po
domluvě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí
můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a to každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno
prokázání totožnosti.
Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo
jednotlivých dokumentů.

