Informace k zápisu na školní rok 2019/20
Zápis proběhne 11. 4. a 12. 4. 2019 od 15-ti do 17, 30-ti hodin
v budově 1. stupně
Věk dítěte
1. 6 let k 31. 8. 2019
Děti narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
2. 5 let k 31. 8. 2019
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. 2019:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře
dítěte

Organizace zápisu
k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 15:00 do 17:30 hodin
zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
zápis je rozdělen na formální část a motivační část
při formální části zápisu se vyplní potřebné tiskopisy – vedení školy
motivační část – vedou učitelky a učitelé 1. stupně

Odklad povinné školní docházky
Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok
věku.
Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:



školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky
žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí
ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele,
aby doložil do 30. dubna 2019 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní
nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku
Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po
doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Počet tříd, které budou otevřeny, záleží na počtu zapsaných dětí.
Případné dotazy Mgr.G.Masláková, zást.ředitelky školy, mail maslakova@zschlumecnc.cz

