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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021 – DISTANČNĚ

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude konat ve:
čtvrtek 2. dubna - úterý 7. dubna 2020 bez přítomnosti dětí i rodičů

Kritéria přijímání dětí:
1. děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy (Dolní Radechová, Horní
Radechová)
2. děti, kterým byl udělen ředitelkou školy v minulém roce odklad školní docházky
3. děti, které mají sourozence a ti budou také ve školním roce 2020/2021 žáky naší školy
4. ostatní děti (např., které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod). V případě většího počtu
zájemců splňujících stejné kritérium bude o jejich přijetí rozhodnuto losováním.

Obecné informace k zápisu:
Zápis je povinný pro zákonné zástupce, jejichž děti dosáhnou do zahájení školního roku (září 2020)
věku 6 let (tzn. narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014) a pro děti, kterým byl v minulém roce
udělen odklad školní docházky.
Ve smyslu mimořádných opatření proběhne letos zápis do 1. ročníku DISTANČNĚ bez přítomnosti
dětí i rodičů (kromě bodu 4), ve dnech 2. - 7. dubna 2020.
Do školy je třeba doručit v tomto termínu tyto dokumenty:









žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad školní docházky (ke
stažení na stránkách školy)
v případě, že budete teprve žádat o odklad školní docházky, vezměte s sebou také
doporučení pedagogicko–psychologické poradny a posudek odborného lékaře nebo pediatra
(oba dokumenty dodat nejpozději do 30. 4. 2020)
občanský průkaz a rodný list dítěte (kopii)
rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky (pokud ho zákonný zástupce má)
v případě, že budete žádat o zápis dítěte, které dosáhne do zahájení školního roku (září 2020)
věku 5 let, přineste doporučení pedagogicko–psychologické poradny a posudek odborného
lékaře (oba dokumenty dodat nejpozději do 30. 4. 2020)
cizinci v EU: potvrzení o pobytu na území ČR trvajícím déle než 90 dní a cizinci mimo EU:
cestovní pas a povolení k pobytu

Všechny tyto dokumenty doručte do základní školy jedním z těchto způsobů:
1) zašlete je do datové schránky školy (pokud i Vy máte zřízenou datovou schránku)
2) dokumenty (viz výše) zašlete e-mailem s elektronickým podpisem
3) dokumenty (viz výše) lze zaslat také poštou - dopisem s "modrým pruhem"
4) osobní podání (pro rodiče, kteří nevyužijí předchozí varianty) proběhne dne 2. dubna
2020, konkrétní čas bude stanoven po domluvě e-mailem: stepanova@zsdolniradechova.cz,
samozřejmostí je ochranná rouška nebo respirátor, mimořádný termín lze stanovit po
domluvě s ředitelkou na výše uvedeném e-mailu

Jak bude zápis probíhat?
Vzhledem k mimořádným opatřením bude probíhat jen formální část zápisu (zaslání případně předání
všech potřebných dokumentů zákonným zástupcem dítěte). Po zrušení mimořádných opatření
uspořádáme setkání rodičů i budoucích prvňáčků, na které se velmi těšíme, kde se společně
seznámíme a domluvíme se na případné další přípravě dítěte do 1. ročníku, pokud bude třeba.

Odklad školní docházky
Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě o odklad školní docházky v době zápisu, vyplní žádost o
odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského
zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského
lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu). Pokud je
zákonnému zástupci školou doporučený odklad školní docházky při zápisu, zákonný zástupce vyplní
žádost o odklad školní docházky a oba posudky dodá nejdéle do 30. 4. 2020.

Vyhodnocení přijímacího řízení
Do 1. třídy může být přijato maximálně 28 dětí na základě vyhodnocení kritérií uvedených výše. Otevřena bude
pouze jedna třída prvního ročníku. V případě většího počtu dětí hodnocených na základě téhož kritéria, bude
o přijetí rozhodnuto losem. Každé dítě obdrží registrační číslo, které bude dále používáno také pro sdělení o
přijetí dítěte na webových stránkách školy, vývěsce Obce Dolní Radechová a Obce Horní Radechová a školní
vývěsce u hlavního vchodu. Pokud dítě přijato nebude, bude toto písemně sděleno zákonným zástupcům
datovou schránkou (jestliže ji mají) nebo poštou.
Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Toto
rozhodnutí má jeden originál, který bude založen do spisu dítěte, rodičům může být na jejich žádost vystaven
stejnopis.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od
následujícího dne po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Toto odvolání se podává prostřednictvím ředitelky
školy.
Pokud je dítěti povolen odklad školní docházky, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti
předškolního vzdělávání.
Zákonní zástupci mají právo nahlédnutí do spisu o přijímacím řízení před vydáním rozhodnutí a to dne 6. dubna
2020 v konkrétním čase domluveném prostřednictvím e-mailu (stepanova@zsdolniradechova.cz) a kdykoli po
ukončení přijímacího řízení v předem domluveném termínu.

Těšíme se na viděnou!

