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INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 A K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU

Pro školní rok 2018/2019 budeme do 1. ročníku přijímat maximálně 26 žáků (v souladu s Vyhláškou
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých, a počtem spádových žáků).

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku:
1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijati žáci s místem
trvalého pobytu ve školském obvodu naší školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou
péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Mezi spádovými žáky
budou upřednostněni ti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.
2. V případě volné kapacity budou přijati žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu
města nebo v jiné obci.
3. Přednost budou mít ty nespádové děti, které už mají v naší škole sourozence.
4. V případě, že ani po uplatnění výše uvedených kritérií nebude možné rozhodnout o přijetí (bude-li
počet podaných žádostí o přijetí přesahovat stanovený maximální počet přijímaných žáků, popřípadě
maximální počet žáků stanovených pro 1 třídu), bude využito transparentní losování.
Toto losování bude s dostatečným předstihem oznámeno zák. zástupcům dětí a bude veřejné. Provede
ho ředitelka školy za přítomnosti zástupce školské rady. Losována budou registrační čísla dětí. O
losování bude proveden písemný záznam a výsledek bude zveřejněn vyvěšením.
Pořadí přijímaných dětí bude stanoveno splněním kritérií v pořadí od 1. do 4.
Seznam přijatých dětí (jejich registračních čísel, které obdrží u zápisu) bude vyvěšen ve vestibulu školy
v informační vitríně a na webových stránkách školy (www.riegrovka.cz), a to až do 30. 6. 2018.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Zákonným zástupcům dětí, jejichž žádosti o přijetí nebude vyhověno, bude vydáno zamítavé správní
rozhodnutí, jež bude zasláno zákonnému zástupci.

Organizace a průběh zápisu
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Termín zápisu žáků do 1. ročníku šk. roku 2018/2019 je úterý 24. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hod.
v budově školy.
Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2018/2019, 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 doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zák.zástupce.
Podat žádost k základnímu vzdělávání musejí znovu i děti, kterým byl vloni povolen odklad.
Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis se skládá ze dvou částí:
1. Formální část – zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a zápisový list (popřípadě žádost o
odklad doložený 2 doporučujícími vyjádřeními – viz výše), předloží občanský průkaz a rodný
list dítěte.
2. Motivační část – je určena dětem přítomným u zápisu. Proběhne orientační posouzení školní
připravenosti dítěte. Tato část nepřesáhne 20 minut. Jejím cílem je také případně navrhnout
zák.zástupcům postupy, které by možné zjištěné nedostatky pomohly do zahájení školní
docházky zmírnit, popř. odstranit.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není- li dítě po dovršení
šestého
roku
věku
tělesně
nebo
duševně
přiměřeně
vyspělé.
Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebudou
obě doporučení k dispozici v době zápisu, škola stanoví náhradní termín pro doložení.

Ve Svitavách, 22. 3. 2018

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

