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ZAPIS K POVINNE SKOL|{I DOCHAZCE PRO
SKoL|u RoK 2020 l202l

Yáňení rodiče p edškolákri,
vyhlášen} termín zápisu se ruší. Zápis do prvních t íd bude probíhat dle opat ení MŠMT bez
osobní p ítomnosti dětí .

http://www.msmt.czlministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-202l

Zápis bude probíhatbez osobní p ítomnosti dětí ve škole.

Termín p íjmu všech žádostí bude od 14 .4. do 24.4.2020.

Podtíní žádostí je v tomto období možné několika zprisoby:

1. do datové schranky školy ( wnuemgd)
2. e-mailem s uznávanym elektronick; m podpisem (nelze jen poslat prosty email!) na adresu: reditelna@zs-

zasmukv.cz
3. poštou na adresu ZS Zásmuky, Komenského nám.94, Zásmuky 281 44
4. osobním podáním v pondělí 20.4. od 9 do 11 hodin

ve st edu 22.4. od 14 do 16 hodin
v pátek 24.4. od 9 do 11 hodin

P i osobním podání lze vyplnit formulá e ve škole.
Nápomocny Vám budou paní učitelky I. stupně. Děti do školy, prosím, nevoďte!
S sebou občansk} prukaz.
V p ípadě osobního podaní žádosti zákonn; m zástupcem dítěte je nezb5rtné organizovatp íjem žádostítak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
Nutnó zarezervovat termín a čas na telefonním čísle 604 201414

V p ípadě žádosti o p ijetí posíláte

. žádost o p ijetí k základnímu vzdělávání

. dotazník pro rodiče - nástup do 1. ročníku

. pťostou kopii rodného listu dítěte

. rozhodnutí o odkladu (en pokud byl loni udělen najiné škole)

V p ípadě žádosti o odklad posíláte

. žádost o odklad

. doporučující vyjád ení p íslušné pedagogicko-psychologické poradny nebo spc

. doporučující vyjád ení odborného léka e nebo klinického psychologa

. prostou kopii rodného listu dítěte
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Pokud to situace po ukončení mimo ádn, ch opat enídovolí, uspo ádáme setkáníse zapsan mi
dětmi zamě ené na seznámeníse s prost edím školy.

Žádostop ijetísi m žetestáhnoutznašichwebov,chstráneknebop iosobnínávštěvěobdržíteformulá eve
škole.

Zákonní zástupci, kte í budou žádat o odklad povinné školní docházky si
žádost o odklad mohou stáhnout z našich webovlich stránek nebo p i osobnínávštěvě obdržíte formulá ve
škole. P ílohou žádosti musí b t doporučeníz pedagogicko psychologické poradny a od odborného léka e nebo
klinického psychologa.
Žadatel o odklad zároveň podává žádost o p ijetí.

Žadáme o p esné vyplnění všech rídajri.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonn zástupce, je driležité, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.

Registrační číslo s informacemi o zpťrsobech zve ejnění seznamu p ijat; ch dětí obdrží zákonny zástupce
zp sobem, jakym doručil žádost o p ijetí. Rozhodnutí o odkladu zasílátme poštou.

Doplňující informace:

Vyučovací jazyk Základní škola Zásmuky, okres Kolín : česk

Informace pro zákonné zástupce žadatele o p ijímání k zákl. vzdělávání s odkazem nazák normy:

Zákon č.56112004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk zákon)

36 odst 4: Zákonny zástupce je povinen p ihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendá ního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

36 odst S: ŽaXplní povinnou školní dochazku v zák|adni škole z ízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském
obvodu ( l78 odst. 2), v němž mážák místo trvalého pobytu, v p ípadě cizince místo pobytužáka (dále jen "spádová
škola"), pokud zákonny zástupce nezvolí pro žákajinou než spádovou školu. Pokudje dítě p ťato najinou než spádovou
školu, omámí editel této školy tuto skutečnost editeli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendá ního roku, v
némž má dité zahájit povinnou školní dochazku,

3 7 odst. 2: P i zápisu do prvního roěníku základni škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné
školní docházky,

Odklad povinné školní dochazky ( 37 odst. 1):

Není-li dítě tělesně nebo duševně p imě eně vyspělé apožádá-li o to písemné zákonny zástupce dítěte v době zápisu dítěte k
povinné školní docházce podle 36 odst. 4, od|oži editel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporuěujícím posouzením p íslušného školského poradenského zaíízen| a odborného léka e nebo
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klinického psychologa. Zaěátekpovinné školní docházky lze oďložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osm; rok věku.

Nebude-li žádost o odklad doložena oběma doporučeními do 1 měsíce od podání, bude správni izeni p erušeno na
nezbytně nutnou dobu. Žádáme rodiče o včasnou informaci o termínu objednání v poradně.
(z drlvod omezení činnosti PPP bude zohledněn pozdější termín doručení)

Vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání
3a odst. 1: Zápis k povinné školní docházce je složen zformálni části a, je-li p i zápisu p ítomno i zapisované dítě a

souhlasili s tím zákonny zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a p ípadně dalších ěinností s dítětem. Zákonny zástupce dítěte
mriže b t p ítomen u všech součástí zápisu.

3a odst. 6 vyhlášky o základním vzděláváni: Škola p i zápislprokazatelnym zp sobem
informuje zákonného zástupce dítěte, jak mriže do doby zahájení povinné školní docházky
pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. (viz Desatero pro rodiče dětí p edškolního věku)
Desatero pro rodiče dětí p edškolního věku: http://www,msmt.czlvzdelavani/predskolrri-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-
predskolniho-veku

Na požádání škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonn; mi zástupci pro
p ípravu dítěte navstup do školy u dětí pocházejícíchzjazykově odlišného prost edí, včetně dětize sociálně
zneq hodněného prost edí.
V p ípadě budoucího vzdéláváni žáka se speciálními vzdělávacími pot ebami nebo nadaného a mimo ádně nadaného žáka
informovuje o systému společného vzdéláváni v,. chovn; poradce školy.

Správní ízení probíh á dle zákona 50012014 Sb., Zákon správní ád. Úkony ričastníka jsou uvedeny v 36 a násl. Účastník
má mimo jiné právo navrhovat důkazy a ěinit jiné návrhy po celou dobu ízení, vyjád it své stanovisko, vyjád it se
k podkladrim p ed vydáním rozhodnutí, nahližet do spisu, činit si lrYpisy ěi požádat o po ízení kopie.

V Zásm u kách d ne : 26.3. 2020
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Alena Bernardová
editelka školy


