Zápis do 1. třídy
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (Školský zákon) a vnitřním předpisem pro přijímání ke školní docházce. O přijetí
či nepřijetí dítěte a o odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, postupuje v
souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Zápis bude probíhat od pondělí 5. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021
bez osobní přítomnosti zapisovaných žáků a zákonných zástupců ve škole
Důležité informace k zápisu do prvních tříd:
•
•

•
•

•

K zápisu k povinné školní docházce musí být v tomto období podle zákona 561/2004 Sb.
přihlášeno každé dítě, které dovrší k 31. srpnu 2021 šest let.
K zápisu se mohou přihlásit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přihlásí zákonní zástupci dítě k
zápisu znovu.
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce
možnost zažádat o odklad školní docházky písemnou formou (viz formulář níže) a doložit
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny
informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Průběh zápisu
K zápisu je potřeba dodat ve stanoveném termínu do ZŠ Libhošť následující dokumenty:
•
•
•
•

kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)
přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce
zápisní list pro školní rok 2021-2022
kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky (pouze v případě, že byl v roce 2020 udělen
odklad školní docházky)

(Přihlášku a zápisní list jsou ke stažení pod informacemi o zápisu nebo si je můžete vyzvednout v
budově ZŠ Libhošť ve dnech 5. 4. až 23. 4. 2021 od 9:00 do 13:00)

K zápisu, pokud budete žádat o odklad školní docházky je potřeba dodat ve stanoveném termínu
následující dokumenty:

•
•
•

žádost o odklad školní docházky
doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra
posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

(Žádost o odklad školní docházky je ke stažení pod informacemi o zápisu nebo si ji můžete
vyzvednout v budově ZŠ Libhošť ve dnech 5. 4. až 23. 4. 2021 od 9:00 do 13:00)
Tyto dokumenty musí zákonní zástupci v termínu 5. 4. až 23. 4. 2021 dodat do ZŠ Libhošť
následujícím způsobem:
•
•
•
•

elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: reditel@zsamslibhost.cz
datovou schránkou: u8g7age
poštou k rukám ředitele školy na adresu školy: (ZŠ a MŠ Libhošť 90, příspěvková organizace,
Libhošť 90, 742 57 Libhošť)
vhodíte osobně v zalepené obálce přímo do poštovní schránky ZŠ Libhošť (schránka je
umístěna vedle vchodových dveří ZŠ)

Následně škola zašle zákonnému zástupci přihlášeného dítěte na jím uvedený email identifikační
(registrační) číslo, pod kterým bude zákonný zástupce identifikovat své dítě ve výsledku přijímacího
řízení.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se Školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46
odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona) a správním řádem.
Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy
www.zsamslibhost.cz. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o
nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

Kritéria přijetí do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy, Libhošť 90,
příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 otevře Základní škola a Mateřské škola, Libhošť 90, příspěvková
organizace jednu první třídu s kapacitou 30 žáků.
Kritéria:
1. Dítě splňuje podmínky zápisu (školní zralost)
2. Dítě má trvalý pobyt v Libhošti. V případě naplnění kapacity školy dětmi s trvalým pobytem v
Libhošti stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz níže).
3. V případě nenaplnění kapacity školy žáky s trvalým pobytem v Libhošti mohou být přijímáni i
žáci z nespádových oblastí, přednostně sourozenci žáků naší školy. Pokud počet dětí v této
skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium
losování (podmínky viz níže)
Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

Stanovisko ředitele školy: „Rád bych všechny rodiče ubezpečil, že počet dětí s trvalým pobytem
v Libhošti a povinností přihlásit se k zápisu k povinné školní docházce nepřevyšuje kapacitní možnosti
školy.“

Stanovení podmínek losování
Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý pobyt v
Libhošti dle Kritérií odst. 2 (viz výše) nebo do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných
zástupců z nespádových oblastí dle Kritérií odst. 3 (viz výše). Termín takového losování bude
zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední desce školy v okamžiku, jakmile budou
známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Losování proběhne za přítomnosti vedení školy a
zástupce školské rady, případně zřizovatele.

