Informace k organizaci a průběhu zápisu –
duben 2021
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do1. 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, v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona




V případě, že školy budou i během měsíce dubna uzavřeny, proběhne
zápis pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí
dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení)
příslušné škole – v termínu 19. - 23. 4. 2021
V případě, že bude již umožněna prezenční výuka, proběhne i zápis
žáků do 1. ročníku prezenčním způsobem – v termínu 19. - 23. 4. 2021

1.2 Místo zápisu:
V případě umožnění osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce je místem
zápisu je Speciální základní škola Augustina Bartoše:
- v Úpici, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
- v Červeném Kostelci, Manželů Burdychových 302
1.3 Potřebné dokumenty:
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.
1.4 Plnění povinnosti školní docházky
Zápis do prvního ročníku pro aktuální školní rok (např. pro školní rok
2021/2022) se týká dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021,
tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu,
v tomto případě – v roce 2020 – povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 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 a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Kritéria pro přijímání žáků
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučení od školského
poradenského zařízení k podpůrným opatřením od 3. stupně a žáci s autismem.

3. Popis formální části zápisu
Podání žádosti k přijetí do 1. ročníku:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: 8r5w7nm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!): zvs.kulhankova@centrum.cz
3. poštou na adresu: Speciální základní škola Augustina Bartoše,
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem
dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – lze na základě telefonické
dohody termínu, kontakt: 736 409 463
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:
a) jméno a příjmení žadatele (dítěte),
b) datum narození,
c) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování(v případě
cizince místo pobytu žáka),

d) označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní
školu),
e) jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, podpis
f) místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro
doručování.
Doplňující informace:
a) telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
b) údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
c) údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Popis případných dalších částí zápisu
Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut - pro
zápis v tomto roce se ruší, pokud bude zápis proveden pouze distančně.
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku.
V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho
dosažených znalostí a dovedností. Předloží dítěti formou hry několik
jednoduchých úkolů – skládání kostek, puzzlí, barevných tvarů apod.,
jednoduché vybarvování či kresbu, nebo různé drobné úkoly zaměřené na
motoriku, koordinaci a fyzické dovednosti.

ŽÁDOST A ZÁPISNÍ LIST je k dispozici a ke stažení na
www.spzsabartose.cz na horní liště v sekci RODIČ

