Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy
tel.: 377922303 www.zskozolupy.cz zskozolupy@volny.cz

Informace k zápisu do 1.třídy základní školy






§ 36 odst. 4 školského zákona – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce (žádost o přijetí k povinné školní
docházce)
§ 36 odst. 3 školského zákona – povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku
(pokud není povolen odklad 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 zákonný zástupce
podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
k povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení (zákonný zástupce přiloží k žádosti o přijetí)
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře (zákonný zástupce
přiloží k žádosti o přijetí)








nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházky ze
strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních
povinností (přestupek dle § 182a odst.1 písm. a) školského zákona)
§ 37 odst. 1 školského zákona – není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o
odklad povinné školní docházky (žádost o odklad povinné školní docházky),
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok (začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku), pokud jsou k žádosti doložena doporučení
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (či klinického
psychologa). Pokud k žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení
z PPP či SPC a odborného lékaře nejsou přiložena, ředitel školy vyzve
žadatele (zákonný zástupce) k odstranění nedostatků žádosti a stanoví lhůtu
pro doplnění náležitostí žádosti o OŠD.
pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, dítě bude
plnit povinnosti předškolního vzdělávání ve stávající mateřské škole
žádost o přijetí k povinné školní docházce, nebo žádost o odklad povinné
školní docházky + tiskopisy k vyjádření odborného lékaře + kontakty na PPP,
SPC jsou k dispozici na www.zskozolupy.cz nebo odloučené pracoviště MŠ
v budově ZŠ Kozolupy 1
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další informace






zákonní zástupci mají právo podání žádosti o přijetí k plnění povinné školní
docházky či žádosti o odklad povinné školní docházky (OŠD)
dítě, kterému je povolen OŠD a navštěvuje Mateřskou školu Kozolupy, bude
v příštím školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského
zákona) v naší mateřské škole. Pokud by zákonní zástupci dítěte s OŠD z jiné
mateřské školy podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ a
kapacita odloučeného oddělení MŠ v budově ZŠ by to umožňovala, mohlo by
být dítě se souhlasem ředitele školy přijato k povinnému předškolnímu
vzdělávání.
přípravné třídy v naší organizaci nemáme
vyučovací jazyk – český

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Formální část
je řízena ředitelem školy nebo pověřeným pedagogickým pracovníkem
o zákonní zástupci si zvolí časový termín zápisu – viz. rozpis na veřejné
vývěsce v odloučeném pracovišti MŠ v budově ZŠ Kozolupy 1 (nebo si mohou
dobu zápisu telefonicky rezervovat – tel. 377922303)
o den zápisu čtvrtek 7. 4. 2018 od 10.00 do 14.30 hodin
o rozpis časových termínů je po ½ hodině/4 žadatelé
o v den zápisu a ve zvolený čas přinese zákonný zástupce/zákonní zástupci
vyplněnou žádost o přijetí svého dítěte k povinné školní docházce, rodný list
dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, OP zákonného zástupce – žadatele
(rozvedení zákonní zástupci i rozsudek ve jménu republiky, s částí svěření
dítěte do péče)
⃰ pokud je dítě svěřeno do střídavé péče obou rodičů, informují zákonní zástupci vedení školy o plnění
školní povinnosti v další základní škole (pokud tato skutečnost byla zákonními zástupci zvolena)

o pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky pro
své dítě, tak v den zápisu přinese s sebou žádost o OŠD + doporučení z PPP
nebo SPC + vyjádření odborného lékaře (klinického psychologa) – viz.
Informace k zápisu web.stránky školy a veřejná vývěska v ZŠ Kozolupy
o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na web.stránkách školy a na
vývěsce základní školy (číslo jednací=kód žádosti dítěte)
Motivační část
je řízena pedagogem
o děti i zákonní zástupci jsou při příchodu do budovy základní školy přivítáni
našimi žáky, kteří je provází po budově a následně je odvedou k paní učitelce,
která povede zábavnou formou rozhovor a různé činnosti spojené
s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte
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o motivační část má trvání cca 30 min a může se jí účastnit spolu s dítětem i
zákonný zástupce
o základní východisko pro orientační posouzení školní zralosti - Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku + podmínky školy

Kritéria pro přijímání žáků






přednostně jsou k povinné školní docházce v ZŠ Kozolupy přijímány děti
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy (Obec
Kozolupy, Bdeněves, Myslinka)
dále mohou být přijímány děti i z jiných spádových oblastí, pokud nebude
překročena kapacita třídy (vyhláška č.410/2005 Sb, o hygienických
požadavcích na prostor a provoz….) a škola bude schopna zajistit
odpovídající kvalitní vzdělávání v souladu s RVP ZV
kapacita třídy je 25 - 30 žáků

V Kozolupech dne 1.2.2018

Mgr. Sabina Nováková
ředitelka školy

Volné termíny: 11.30 – 12.00 /2x
12.30 – 13.00 / 4x
13.00 – 13.30 /4x
13.30 – 14.00 /4x
14.00 – 14.30 /2x

