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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Termín: 1.4.2020 – 8.4.2020
Formuláře: - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- žádost o odklad povinné školní docházky
Kritéria přijetí: odpovídající věk a školní zralost
Pokyny: Vzhledem k pandemické situaci a nařízení Vlády o uzavření
škol, bude letošní zápis probíhat elektronickou formou. Níže je
uvedeno stanovisko MŠMT.
Vedení školy doporučuje následující postup. Vyplnit příslušný
formulář (buď žádost o odklad nebo žádost o přijetí), následně ho
podepsat a v obálce vhodit do poštovní schránky na vstupních dveřích
ředitelství školy (Prokopská 353, modrá budova). Kdo nemá možnost
formuláře vytisknout, pošle vyplněné dokumenty mailem na adresu
3.zs@pbm.czn.cz a do 5 dnů je přijde do školy podepsat. O přijetí
budete informováni telefonicky po skončení termínu zápisu (po
Velikonocích)
Potřebné dokumenty (v obálce): - žádost
- kopie rodného listu
- kopie vyjádření poradenského
zařízení (pouze v případě žádosti o odklad)

Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.
Odklad povinné školní docházky
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36
odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné
doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
poštou,
osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy
typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do
doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

V Příbrami 20.3.2020

Mgr. Josef Strejc
ředitel školy-tel. 777 198 380

