Základní škola Borová, Borová 111, PSČ 569 82, okres Svitavy
Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat
od 1.dubna do 30. dubna 2021. Osobní přítomnost dětí není povolena. Na základě tohoto
opatření se mění organizace a průběh zápisu
v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Organizace a průběh zápisu dětí do 1. ročníku
(dále jen „zápis“)
1. Část formální
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci dítěte podat
následujícími způsoby: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, případně
osobně do školy nebo poštou. Termín odevzdání žádostí je stanoven na období:
od 5. dubna do 9.dubna 2021.
2. Část motivační
Pro děti je připraven zápis do 1. třídy on line, tzv. „skypový zápis“, na bázi dobrovolnosti.
Další informace
Povinná školní docházka
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. 3 školského zákona)

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.
(§ 36 odst. 4 školského zákona)
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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.
(§ 37 odst. 1 školského zákona)
Žádost o odklad povinné školní docházky
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad
povinné školní docházky“. K této žádosti je nezbytné doložit tato doporučení:
1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra)
2. doporučující posouzení pediatra, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, budete vyzváni ředitelkou školy
k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění.
Pokud ředitelka školy povolí odklad povinné školní docházky, zároveň vám předá informace
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte dokument „Žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání“.
Žádost zákonných zástupců musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
dále
-

jméno a příjmení dítěte
datum a místo narození, rodné číslo
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti.
(§ 36 odst. 5 správního řádu)
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Kritéria pro přijímání žáků
O přijímání žáků k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy s ohledem na kapacitu školy a
na základě předložení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a splněných kritérií pro
přijetí, kterými např. jsou:

-

trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy,
starší sourozenec/sourozenci, kteří již školu navštěvují.

Kapacita třídy prvního ročníku
Pro školní rok 2021/2022 může být přijato maximálně 30 žáků.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky )
učinit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
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2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte
3. osobním podáním ve škole do připravené schránky ve vestibulu školy (za dodržení
všech hygienických opatření) vždy od 14.00 do 15.00 h
4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou
výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné,
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
(§ 36 odst. 5 správního řádu)

Informace o zdravotním stavu dítěte nebo údaje o znevýhodnění dítěte
Doporučujeme zákonným zástupcům dítěte, aby školu s těmito údaji seznámili, protože jsou
potřebné pro optimální nastavení vhodných podpůrných opatření pro jejich dítě. Poskytnuté
údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem
zákonného zástupce a vedené v souladu s pravidly GDPR a se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv
na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.
Motivační část zápisu
O průběhu motivační části zápisu, která je v tomto roce dobrovolná, budou rodiče, kteří se do
této části zápisu s dětmi zapojí, informováni emailem.
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Doplňující informace pro zákonné zástupce
-

vyučovacím jazykem školy je jazyk český
nerovnoměrnosti vývoje dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)je nutné
vyrovnat pravidelnou docházkou do mateřské školy
u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nabídneme dobré jazykové
vybavení pedagogů školy a spolupráci se školním poradenským pracovištěm

-

budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného
a mimořádně nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním
vzdělávacím programu

-

kromě žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, věnujte pozornost také dalším
přiloženým tiskopisům, které vám budou před zápisem doručeny (dotazník pro rodiče,
přidělení registračního čísla , …)
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