Základní škola a Mateřská škola Prosenice,
příspěvková organizace
Prosenice, Školní 49, 751 21

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/2022
organizace a průběh
Zákonný zástupce je povinen podle § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. K zápisu se letos dostaví děti, které dovrší do 31. 8. 2021
šest let nebo měly loni odklad školní docházky.
Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhnou pravděpodobně i
letos zápisy do 1. tříd distančním způsobem. Uskuteční se pouze administrativní část zápisů,
tj. podání „Žádosti o přijetí k povinné školní docházce“, motivační část se neuskuteční.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce do naší školy stanovuji období
od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.
Formuláře žádostí o přijetí i o odklad školní docházky si můžete stáhnout na webových
stránkách školy https://skolaprosenice.cz (Odkaz základní škola – dokumenty).
Pro lepší spolupráci prosím vyplňte v žádosti také další kontaktní údaje (telefon nebo email),
abych Vám mohla potvrdit přijetí žádosti a přidělit registrační číslo.
K žádosti je nutno přiložit kopii rodného listu (stačí prostá kopie, sken)
Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:
1. do naší datové schránky školy - tbamgtq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (možno vhodit přímo do naší poštovní schránky)
4. osobním podáním ve škole

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme dle možností setkání se zapsanými dětmi
zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory
školy (motivační část zápisu).
Kapacita: pro školní rok 2021/2022 otevřeme 1 první třídu, cca 20 dětí.
Kritéria:

1. trvalé bydliště v obci
2. sourozenec ve školském zařízení
3. ostatní uchazeči

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů. Výsledky budou
zveřejněny na vstupních dveřích ZŠ a školním webu https://skolaprosenice.cz.
Rozhodnutí o přijetí nebudou rozesílána, zákonný zástupce si je bude moci vyzvednout v
kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou do vlastních rukou zákonných zástupců
dítěte.

Odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce může požádat o odklad školní docházky svého dítěte, žádost podává
písemně v době zápisu.
K žádosti musí doložit doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny a
potvrzení o vyšetření svého dítěte od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ideálně je přinese již k zápisu.
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 přímo 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. §37 ŠZ

Pokud dítě dostane odklad školní docházky, nastoupí na předškolní vzdělávání do
mateřské školy.
Pokud to mimořádné opatření dovolí, situace se zlepší, uskuteční se zápisy v plánovaném
termínu 8. 4. v čase od 14.30 – 16.30 v budově školy. Sledujte aktuality na webu školy, kde
budeme dle situace informace upřesňovat.
Budeme se na Vás těšit.

Mgr. Jarmila Matulová, ředitelka školy

