Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace
Hlavní 188, Hladké Životice,742 47, tel. 739 303 064, IČ: 73184322, zshlzivotice@seznam.cz, skola@zshlzivotice.cz

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
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

Upravená kritéria – informace k zápisu dle MŠMT v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19.
Termín: 8. dubna 2020
Čas: od 13.30 do 16:30 hodin
Místo: ZŠ Hladké Životice
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, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
6 let k 31. 8.
2020

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení
(PPP nebo SPC)

5 let k 31. 8.
2020

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení
+ odborného (dětského) lékaře dítěte

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.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku,
tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto
případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Zápis do 1. třídy bude mít tyto fáze:
1. REGISTRACE DÍTĚTE v MŠ Hladké Životice od 9.3.2020. Zde si zákonný zástupce dítěte mohl
vybrat čas v den zápisu (již proběhlo v MŠ). V době uzavření MŠ od 16.3.2020 bude registrace
probíhat telefonicky na tel.č. 739 303 064.
2. ŽÁDOST O PŘIJETÍ si zákonný zástupce mohl vyzvednout v MŠ u vedoucí učitelky
(do 16.3.2020). Nyní si ji může vytisknout z webových stránek školy zshlzivotice.cz. K dispozici
bude žádost přímo i v den zápisu v ZŠ.
3. PŘÍJEM ŽÁDOSTI
V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce
bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace.
Z tohoto důvodu podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
je možné, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně, v elektronické podobě a
nebo ústně. Přihlášku - žádost a jiné dokumenty pro doložení zápisu je možné doručit
následujícími způsoby:
 datovou schránkou (ID: d2cmmdd)
 emailem s elektronickým podpisem (adresa školy: skola@zshlzivotice.cz )
 poštou
 případně osobně ve škole (v době zápisu v ZŠ – 8.4.2020 od 13:30 do 16:30). Zde si
můžete i Žádost vyzvednout a vyplnit. Vzhledem ke stávající situaci budou stanoveny
časové rozestupy, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách
školy.
Žádosti lze přijímat i po zápise, a to do 30.4.2020.
Povinné dokumenty pro doložení k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí
požadovaných správním řádem:
 rodný list (kopie rodného listu) dítěte
 občanský průkaz (kopie občanského průkazu) zákonného zástupce nebo jiné
zplnomocněné osoby
 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 rozhodnutí o odkladu školní docházky
 v případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého
zákonného zástupce, že jednali ve shodě
 vyjádření PPP a SPC, popřípadě vyjádření klinického psychologa k nutnému odkladu
školní docházky, pokud bylo vydáno

Po ověření totožnosti budou tyto dokumenty skartovány:
 kopie občanského průkazu zákonného zástupce (zplnomocněné osoby)
 kopie rodného listu dítěte
Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis složený z formální části. Zákonný
zástupce bude seznámen s dalším postupem přijímacího řízení.
4. ROZHODOVÁNÍ – podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v ZŠ se zahájí
přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Během doby
od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má zákonný zástupce možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitelka při zápisu.
5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ – po ukončení rozhodování bude 2.5.2020 zveřejněn na webových
stránkách školy nebo vývěsce seznam registračních čísel – přijatých dětí do ZŠ. Pokud
registrační číslo přidělené ZŠ dítěti nebude na zveřejněném seznamu, nebyly tyto děti do ZŠ
přijaté a zákonnému zástupci bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno.

V Hladkých Životicích dne 20.3.2020

Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka školy

