Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
261 01 Příbram II
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2019
(dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“)
DOKLADY K ZÁPISU:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz zákonného zástupce
3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)
DOKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz zákonného zástupce
3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)
5. posudek školského poradenského zařízení
6. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa
ORGANIZACE ZÁPISU:
1. Formální část zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 jeho datum narození
 místo trvalého pobytu žadatele, případně i adresu pro doručování písemností, pokud se liší
od adresy trvalého pobytu
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škole)
 jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby dle zákona
 místo trvalého pobytu zákonného zástupce a případně i adresu pro doručování písemností,
pokud se liší od adresy trvalého pobytu
doplňující informace:
 telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 údaje o specifické vzdělávací potřebě, včetně údajů o mimořádném nadání dítěte
doplňující údaje:
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání, pokud jsou zákonnému zástupci známy
2. Motivační část zápisu
 Neformální rozhovor s pedagogem
 Cílem krátkého neformálního rozhovoru s pedagogem je motivovat dítě pro školní
docházku.
 Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům
v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem
do základní školy.



http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-detipredskolniho-veku
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PODMÍNKY PŘIJETÍ:
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
v platném znění, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, který je možné přijmout
k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, a to 72 žáků. Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu v termínu od 1. – 30. 4., v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Ředitel školy stanovil termín zápisu na dny 5. 4. 2019 (14:00 – 18:00 h.) a 6. 4. 2019 (9:00 – 11:00 h.).
1. Splnění zákonných podmínek:
 uchazeč dosáhne k 31. 8. 2019 věku šesti let
 uchazeč dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2019 (nutné doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení)
 uchazeč dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2020 (nutné doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
2. Splnění stanovených podmínek a kritérií pro přijetí v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., v platném
znění, viz citace níže:
 V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy povinen
přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve stanoveném školském obvodu
(stanoveném vyhláškou města Příbrami) a uchazeče umístěné v tomto obvodu ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení
pro preventivní výchovnou péči a uchazeče, kteří byli loni zapsáni a byl jim povolen odklad
povinné škol. docházky, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
 Bude-li ředitel rozhodovat o přijetí mezi několika spádovými dětmi z důvodu kapacity,
upřednostní v souladu s doporučením veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k povinné školní docházce to, které již ve škole má staršího sourozence
a to za předpokladu, že odmítnuté dítě může žádat o přijetí ještě v jiné spádové škole.
 Uchazeči z jiných školských obvodů budou přijati, pokud to umožní kapacitní možnosti školy
uvedené ve školském rejstříku MŠMT.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:
Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů na veřejně
přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.zsjs.cz po dobu 30 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,
za oznámená.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:
Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání) statutární orgán právnické osoby - ředitel školy.
ODVOLÁNÍ:
Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů
od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy.
Poznámka: Na základě informace MěÚ Příbram před podáním odvolání kontaktujte jeho OŠKS.
Mgr. Petr Šlemenda
statutární orgán právnické osoby
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