Informace k organizaci a průběhu zápisu
Organizace zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. 4. 2020 14.00 – 17.00 hodin
17. 4. 2020 13.00 – 16.00 hodin
Zápis se koná ve školní budově I. stupně.

Potřebné dokumenty
S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření
dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce
vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při
zápisu pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 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 je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání dětí
K základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí,
budou přijímány děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky
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),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání.
Popis praktické části zápisu
Praktická část zápisu probíhá formou rozhovoru dítěte s pedagogickým pracovníkem školy, při kterém
dítě plní různé úkoly. Rozhovor trvá maximálně 20 min a je veden za účelem posouzení školní
připravenosti dítěte. Posuzuje se hlavně úroveň dosažených znalostí a dovedností, rozumová úroveň,
schopnost dítěte soustředit se, zrakově pohybová koordinace a grafomotorické obtíže.
Optimální připravenost školně zralého dítěte je následující:
- umí se představit a ví, kde bydlí,
- zvládne soustředit se na danou činnost,
- dovede navázat kontakt s cizí osobou,
- umí ovládat své emocionální projevy,
- je schopno zapojit se do kolektivních činností,
- umí se podřídit pokynům dospělých,
- zvládne dětskou písničku nebo básničku,
- orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo),
- zná číselnou řadu do 5, chápe vztah větší menší,
- umí napodobit napsané znaky, umí popsat, co napsalo,
- zvládá vyslovit všechny hlásky, v případě vady řeči je nutná spolupráce s logopedickým odborníkem,
- zvládne po slabikách vytleskat slovo a určit náslovnou hlásku nebo slabiku (na co slovo začíná).

