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Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/19
Základní informace o zápisu ze školského zákona - Zákon č.561/2004 Sb. - vybíráme jen to
nejdůležitější:
§36 - Plnění povinnosti školní docházky
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.
(Pozn. Dny zápisu stanoví ředitel školy - viz dále)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském
rejstříku.
§37 – Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce v době zápisu 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.
§46 – Organizace základního vzdělávání
Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to
v souladu s §36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
§165
Ředitel rozhoduje v oblasti státní správy o přijetí k základnímu vzdělávání. Zápis tedy probíhá
jako správní řízení (Zákon č.500/2004Sb., správní řád v platném znění).
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let.
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Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak:







Přijďte s dítětem ve dnech zápisu 6. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin a 7. 4. 2018 od
9.00 do 11.00 hodin. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či
nemoci) mohou kontaktovat ředitelku školy.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
dítěte.
Vyplňte žádost o přijetí. Vyplněnou žádost, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti
zákonného zástupce dítěte předložíte pracovníkovi školy, který převezme a zkontroluje
přihlášku a vašemu dítěti přidělí evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu
přijatých dětí do naší školy.
Zúčastněte se „motivačního zápisu“ dítěte. Účast dítěte na zápisu je pro každé dítě
v naší škole povinná.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách
školy i na vývěsce. Dítě bude vedeno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží
při zápisu. Předpokládaný termín zveřejnění je 16. 4. 2018. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude
předáno zákonnému zástupci později.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může u zápisu
písemně požádat pro své dítě o odklad školní docházky. Žádost doloží do 30. dubna 2018
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto podkladů může ředitelka školy odložit
začátek povinné školní docházky o jeden rok.
I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit!
Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce do Základní školy Doloplazy
1. Dítě s místem trvalého pobytu Doloplazy, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Doloplazy.
6 bodů
2. Dítě s místem trvalého pobytu Doloplazy nebo dítě zaměstnance školy.
5 bodů
3. Dítě s místem trvalého pobytu mikroregionu Bystřička, jejichž sourozenec je již žákem
ZŠ Doloplazy.
4 body
4. Dítě s místem trvalého pobytu mikroregionu Bystřička.
3 body
5. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů.
2 body
Doloplazy dne 23. 3. 2018

Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy

