Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční dne 4. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin
v budově školy.

Organizace zápisu:
Zákonný zástupce se dostaví s dítětem 4. 4. 2019 v době od 13:00 do 16:00 dle předem
určeného času uvedeného na pozvánce.
Zákonný zástupce předloží u zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

Formální část zápisu:
Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí
dítěte k plnění povinné školní docházky obdrží na místě zápisu společně s registračním číslem.

Neformální část zápisu:
Po souhlasu zákonného zástupce dítě vykoná s pedagogickým pracovníkem pohovor, který trvá
nejvýše 20 minut a slouží k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a motivaci pro
školní docházku. V případě různých her připravených pro zapisované děti je doba trvání zápisu
nejvýše 60 minut.
Školní připravenost se posuzuje ve vtahu k očekávaným výstupům ve vzdělávací oblasti pro
předškolní vzdělávání. Posuzují se převážně schopnosti a dovednosti dítěte, nikoliv dosažená
úroveň rozvoje ve vzdělávacích oblastech.

Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do
doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k plnění školní
docházky. Výsledky zápisu jsou zveřejňovány na hlavním vchodu do budovy školy a na
webových stránkách školy www.zsradonice.cz

Odklad:
Žádost o odklad podá zákonný zástupce v době zápisu. Spolu s žádostí doloží doporučující
posouzení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo

speciálně pedagogického centra a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Pokud nebude mít zákonný zástupce tyto doklady s sebou, bude vyzván ředitelem
školy, aby tak učinil do 30 dnů.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní
docházky
Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v
souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen
do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií:
1.

Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu neboli tzv.
spádové oblasti obce Radonice.

2.

Dále budou přijati žáci, kteří mají ve škole sourozence.

3.

Poté budou přijati žáci mimo spádové oblasti.

