Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se uskuteční v budově ZŠ.
Termín: úterý 2. dubna 2019 od 13.30 do 17.00 a středa 3. dubna 2019 od 14.00 do 16.00.
Do každé ze dvou prvních tříd bude přijímáno maximálně 30 dětí, celkem 60 dětí.
Požadované doklady: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte.
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu v loňském roce, přijdou k zápisu znovu.

Pravidla pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
Při příjímání žáků ke školní docházce bude postupováno dle následujících pravidel:
1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy. Obce ve spádovém obvodu
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace: Zastávka,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Babice u Rosic.
2. V případě, že po přijetí spádových dětí bude mít škola ještě volnou kapacitu v prvních
třídách, budou děti přijímány na základě losování. Losování bude realizováno v budově
školy za přítomnosti členů Školské rady (jeden rodič, jeden učitel a zástupce zřizovatele).

Právní rámec přijímání žáků k základnímu vzdělávání
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, kde je specifikován takto:
 § 36 odst. 3 školského zákona: 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 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.
 § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.




§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
§ 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy rozhodne o
odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3 informuje zákonného zástupce o
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
O odklad povinné školní docházky lze požádat nejpozději do 30. dubna 2019.

Organizace zápisu
Formální část:
1. Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (viz formulář) - zákonný zástupce uvede
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37
odst. 2, kterými jsou:
• 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).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení
(zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
(§ 36 odst. 5 správního řádu).
2. Vyplnění dotazníku s doplňujícími doporučenými údaji.
3. Písemné vyjádření souhlasu zákonného zástupce k tomu, aby škola mohla zpracovávat
a evidovat osobní a citlivé údaje žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení
povinné dokumentace školy podle školského zákona. (Pouze pokud zákonný zástupce poskytne
doplňující doporučené údaje o znevýhodnění nebo zdravotním stavu žáka).
4. Informace zákonným zástupcům o právním rámci zápisu a o konkrétních podmínkách
a možnostech vzdělávání žáka na naší škole.

Motivační část:
Její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.
Tvoří ji rozhovor a cílené aktivity na zhodnocení dosažených dovedností a znalostí dítěte
v maximální délce trvání 20 minut.
Konkrétně: rozhovor, hra s obrázkovými kartami, kostkami a geometrickými tvary, vypracování
zábavných úkolů na pracovním listu.

V Zastávce dne 20. 2. 2019

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

