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Informace k zápisu do 1.tříd 2020/2021
Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. (§36 odst. 3 zákona
č. 561/2004Sb. (školský zákon) v platném znění.
Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce
povolen odklad školní docházky.
Vyučovací jazyk je jazyk český.
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne 1. 4. 2020 a 2. 4. 2020 vždy od 14:00 do 18:00
v prvním patře školy.
Den otevřených dveří proběhne 17. 3. 2020 od 8:30 do 17 hodin.
Počet tříd, které budou pro školní rok 2020/2021 otevřeny, závisí na počtu dětí, které dorazí k zápisu.
Maximálně budou otevřeny tři první třídy. Nejvyšší kapacita všech prvních tříd pro školní rok
2020/2021 je maximálně 75 žáků.
K zapsání do první třídy:
Žádáme rodiče (zákonné zástupce), aby si přinesli rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti. Dále je
potřeba mít vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Dotazník. Oba formuláře lze
vyplnit ve škole při zápisu nebo si je lze stáhnout z webových stránek a vyplnit předem.
V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování.
Odklad školní docházky:
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, potom lze využít zákonnou možnost odložení
začátku povinné školní docházky o jeden rok.
Žádat o odklad lze pro děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014.
V případě odkladu vyplní rodiče (zákonní zástupci) žádost o odklad, kterou odevzdají při zápisu a
nejpozději do 30. dubna 2020 doloží doporučení odkladu školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Předčasný nástup do školy:
K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1. 9.2014 do 31. 12. 2014. V tomto případě rodiče
(zákonní zástupci) vyplní žádost o předčasný nástup do školy, kterou odevzdají při zápisu a
nejpozději do 30.dubna 2020 doloží doporučení školského poradenského zařízení, u dětí narozených
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je třeba ještě doložit doporučující vyjádření odborného lékaře.

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Rodiče (zákonní zástupci) se v této věci mohou dostavit do školy 14.4.2020 od 14:30 do 16:30 hod a
svého práva využít.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním
seznamu přidělených registračních čísel (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě - vývěska
školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.zsnadvodovodem.cz do 30 dnů ode dne konání
zápisu.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí
se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je
vyhotoveno a uloženo ve spisu. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis
Rozhodnutí o přijetí.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je
zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.
Rozhodnutí o zamítnutí odkladu je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno
doporučeným dopisem do vlastních rukou.
Rozhodnutí o povolení odkladu nespadá do režimu správního řízení, je zákonnému zástupci vždy
předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.
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