Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Termín zápisu na naší škole je 5. 4. 2019
6. 4. 2019

13 – 17 hodin
8.30 – 11 hodin

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci svůj pas a pas dítěte,
vyplněný zápisní list žáka 1. ročníku (možno stáhnout na stránkách naší školy)

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do konce září
dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu školní docházky.
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
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.
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
ředitelka 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. Žádost a oba doklady musí zákonní zástupci dítěte dodat škole
do 31. 5. 2019 Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznámí škola zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na dveřích školy a na webových
stránkách školy od 9. 4. 2019, po dobu 15 dnů.
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a
jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního
pobytového povolení, (hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

