Základní škola a Mateřská škola
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
a podávání žádostí o zařazení do přípravné třídy
Na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k organizaci zápisů, zveřejněném zde, bude zápis k povinné školní docházce na naší základní
škole probíhat v letošním roce dále popsaným distančním způsobem.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Dobu zápisu k základnímu vzdělávání stanovuje ředitel školy na období od 7. do 21. 4.
2021, přičemž úvodní formální část zápisu proběhne dálkovou formou, tedy bez
přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole. Motivační část zápisu s dětmi pak škola
zrealizuje jako dobrovolnou aktivitu pro zájemce rovněž distančním způsobem,
prostřednictvím online setkání paní učitelky, dítěte a rodiče. Termíny této motivační části
budou směřovány právě do samotného období zápisu, technické a organizační informace
k realizaci online motivační části budou zveřejněny samostatně před obdobím zápisu.
Zákonný zástupce dítěte, který chce požádat o zápis do 1. třídy naší školy, si z webových
stránek školy vytiskne formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostupný zde),
který vyplní a opatří svým podpisem (věnujte prosím pozornost úplnému a přesnému vyplnění
žádosti). Žádost vloží do obálky, kterou buď odešle poštou na adresu školy, nebo ji doručí
osobně do schránky školy u vchodu budovy Masarykova. V obou případech obálku viditelně
označí „ZÁPIS ZŠ“. Pokud má zákonný zástupce k dispozici svou osobní datovou schránku,
lze doručit žádost i prostřednictvím datové schránky školy. A pokud má zákonný zástupce
svůj osobní elektronický podpis, lze podepsanou a naskenovanou žádost doručit i e-mailem
s ověřeným elektronickým podpisem na adresu jiri.sliacky@skolavranovice.cz. Žádost musí
být škole doručena ve výše uvedené době zápisu!
Jako potvrzení přijetí Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce na
mailovou adresu, kterou uvede v samotné žádosti, informace o registračním číslu přijaté
žádosti a informace o dalším postupu v řízení. Pokud zákonný zástupce odešle žádost a do
pěti pracovních dní nedostane potvrzení o jejím přijetí, kontaktuje telefonicky ředitele školy
na tel. č. 730 151 123. Pokud by přijatá žádost nebyla způsobilá k vyřízení dle správního
řádu, bude zákonný zástupce kontaktován pro další domluvu telefonicky na telefonním
čísle, které v žádosti uvedl.
Žádost o odklad povinné školní docházky
Jestliže chce zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky, vytiskne si
z webových stránek naší školy formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (dostupný
zde), který vyplní a opatří svým podpisem (věnujte prosím pozornost úplnému a přesnému
vyplnění žádosti). Žádost doplní o doporučující posouzení školského poradenského zařízení

a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny uvedené podklady vloží do obálky,
kterou označí „ZÁPIS ZŠ“ a doručí ji škole stejným způsobem, jaký byl popsán výše
u žádosti o přijetí. Možnou alternativou i zde zůstávají osobní datové schránky či osobní
elektronický podpis, jak je rovněž pospáno výše u žádosti o přijetí. I žádost o odklad
a příslušné podklady musí být škole doručeny ve shora uvedené době zápisu!
Potvrzení o přijetí Žádosti o odklad povinné školní docházky s informacemi k dalšímu
postupu v řízení obdrží zákonný zástupce na mailovou adresu, kterou uvede v samotné
žádosti. Pokud zákonný zástupce odešle žádost a do pěti pracovních dní nedostane potvrzení
o jejím přijetí, kontaktuje telefonicky ředitele školy na tel. č. 730 151 123. Pokud by přijatá
žádost nebyla způsobilá k vyřízení dle správního řádu, nebo pokud by nebyla úplná, bude
zákonný zástupce kontaktován pro další domluvu telefonicky na telefonním čísle, které
v žádosti uvedl. Pokud zákonný zástupce dítěte nemohl, vzhledem k vyhlášeným
mimořádným opatřením, získat některý z potřebných podkladů k žádosti o odklad,
doručí žádost v požadovaném termínu bez nich, další postup bude potom řešen
individuálně.
Další postup při řízení o žádosti
Pokud by žádost o přijetí či žádost o odklad nemohl podat zákonný zástupce dítěte, kontaktuje
ten, kdo by tak měl učinit, ještě před odesláním žádosti ředitele školy (mailem či telefonem,
kontakty níže) a domluví s ním možnosti a další postup!
Po provedeném sběru žádostí rozhodne ředitel školy na základě vyhlášených kritérií o přijetí
či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Seznam všech registračních čísel přijatých dětí
bude zveřejněn nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení (přijetí žádosti) na úřední desce
školy a školních webových stránkách. Rozhodnutí o přijetí tedy není doručováno v písemné
formě, neboť dle § 183 odst. 2 školského zákona se toto rozhodnutí oznamuje zveřejněním
přijatých zájemců pod registračním číslem. Písemné rozhodnutí o přijetí je však uloženo ve
spisu dítěte a zákonný zástupce si jej pochopitelně může vyžádat. Zákonní zástupci
případných nepřijatých dětí budou o rozhodnutí o nepřijetí vyrozuměni písemně zaslaným
rozhodnutím. Zákonní zástupci, žádající o odklad povinné školní docházky, budou
vyrozuměni o rozhodnutí písemnou formou rovněž nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení
(přijetí žádosti). Pokud nebude žádost při podání úplná, pak až po úplném doplnění podkladů.
Další náležitosti formální části zápisu, jako prokázání totožnosti zákonného zástupce,
případně doložení dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů atd.), doložení rodného listu
dítěte, dodání Zápisního listu a v případě dětí, přicházejících po odkladu školní docházky
z jiné školy, doložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, budou provedeny u dětí
přijatých na společné schůzce s rodiči. Ta bude svolána ve chvíli, kdy to epidemiologická
situace a aktuální mimořádná opatření dovolí. Zákonní zástupci, žádající o odklad povinné
školní docházky, doplní tyto formální náležitosti nejpozději při převzetí rozhodnutí.
V případě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je nutné upozornit, že na dítě se
stále vztahuje povinné předškolní vzdělávání! To je možné nadále plnit v mateřské škole,
nebo v přípravné třídě základní školy, kterou bude naše škola, v případě dostatečného
zájmu, otevírat. Pokud rodiče mají zájem o zařazení do přípravné třídy, je ovšem potřeba jej
podložit doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické
poradny). Abyste se tedy vyhnuli zbytečné zdvojené návštěvě poradenského zařízení,
požádejte o výslovné uvedení doporučení k zařazení do přípravné třídy už při vystavování

doporučení k odkladu povinné školní docházky. Bližší informace k podání žádosti o zařazení
do přípravné třídy jsou uvedeny dále.
Kritéria pro přijetí
K zápisu jsou na základě školského zákona povinni se dostavit všechny děti s trvalým
pobytem ve spádovém obvodu naší školy (území obce Vranovice), které k 31. 8. 2021
dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl předchozí rok povolen odklad školní
docházky!
Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání byla pro letošní zápis stanovena následovně.
Na základě školského zákona přijme ředitel školy k základnímu vzdělávání přednostně
všechny ty děti, které mají povinnost zahájit plnění povinné školní docházky a mají trvalé
bydliště ve spádovém obvodu školy (území obce Vranovice). Děti s trvalým bydlištěm mimo
spádový obvod školy budou na případná zbývající volná místa přijímány pouze do výše
uvedené kapacity. V těchto případech budou přednostně přijímány ty děti, jejichž sourozenec
již je žákem Základní školy a Mateřské školy Vranovice. Pokud by přijetím všech dětí se
sourozencem na naší škole došlo k překročení kapacity, rozhodne o přijatých veřejný los ze
všech dětí se sourozencem. Jestliže by přijetím všech ostatních případných nespádových
zájemců na zbývající volná místa byla překročena kapacita pro přijetí, bude o přijatých rovněž
rozhodovat veřejný los ze všech těchto zájemců.
Počet prvních tříd, otevřených na naší škole ve školním roce 2021/2022 bude záviset na počtu
dětí přijatých k základnímu vzdělávání, přičemž maximální počet tříd, které budou pro
uvedený školní rok otevřeny, jsou dvě. Maximální počet přijatých dětí pro školní rok
2021/2022 je 31. Tento počet bude navýšen pouze v případě, že by o přijetí nakonec
požádalo více dětí ze spádového obvodu školy, např. z toho důvodu, že jim nebude
doporučen zamýšlený odklad, nebo si jej rodiče rozmyslí, nebo se dítě přistěhovalo
později atd.
Žádost o zařazení do přípravné třídy
Dobu pro podávání žádostí o zařazení do přípravné třídy stanovuje ředitel školy do 21. 4.
2021. Zákonný zástupce, který chce zažádat o zařazení dítěte do přípravné třídy základní
školy, si z webových stránek školy vytiskne formulář Žádost o zařazení do přípravné třídy
(dostupný zde). Žádost řádně vyplní (věnujte prosím pozornost úplnému a přesnému vyplnění
žádosti) a opatří svým podpisem. Pokud zákonný zástupce již má vystavené souhlasné
doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), přiloží
jej k žádosti, pokud jej ještě vystavené nemá, doručí žádost zatím bez něj. Žádost může být
škole doručena poštou, osobně do schránky školy u vchodu budovy Masarykova, osobní
datovou schránkou nebo s pomocí osobního ověřeného elektronického podpisu. Postup
doručování je shodný, jako popsaný postup při doručování žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání či žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost prosím doručujte v uvedené
době pro podávání žádostí o zařazení do přípravné třídy. Přijetí žádosti bude potvrzeno
elektronicky na e-mail, uvedený v žádosti. Pokud zákonný zástupce odeslal žádost o zařazení
do přípravné třídy a do pěti pracovních dní neobdrží potvrzení o doručení, bude kontaktovat
ředitele školy na tel. č. 730 151 123. Jestliže zákonný zástupce odeslal žádost bez potřebného
doporučení školského poradenského zařízením, bude kontaktován a situace bude řešena
individuálně.

Zákonní zástupci, žádající o zařazení dítěte do přípravné třídy, budou vyrozuměni
o rozhodnutí písemnou formou rovněž nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení (přijetí
žádosti). Pokud nebude žádost při podání úplná, pak až po úplném doplnění podkladů. Další
formální náležitosti, jako prokázání totožnosti zákonného zástupce, případně doložení
dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů atd.), doložení rodného listu dítěte a dodání
Zápisního listu, budou provedeny u dětí přijatých na společné schůzce s rodiči, která bude
svolána ve chvíli, kdy to epidemiologická situace a aktuální mimořádná opatření dovolí, nebo
individuálně při převzetí rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy.
Kritéria pro přijetí do přípravné třídy byla stanovena takto. Otevřena bude jedna přípravná
třída o maximálním počtu 15 dětí. Aby bylo dítě zařazeno do přípravné třídy, musí splňovat
příslušné formální podmínky. Přednostně ředitel školy přijme ty děti, které mají trvalé
bydliště ve spádovém obvodu školy (území obce Vranovice). Děti s trvalým bydlištěm mimo
spádový obvod školy budou na zbývající volná místa přijímány pouze do výše uvedené
kapacity. V těchto případech pak budou přednostně přijímány ty děti, jejichž sourozenec již je
žákem Základní školy a Mateřské školy Vranovice. Pokud by přijetím všech dětí se
sourozencem na naší škole došlo k překročení kapacity, rozhodne o přijatých veřejný los ze
všech dětí se sourozencem. Jestliže by přijetím všech ostatních případných nespádových
zájemců na zbývající volná místa byla překročena kapacita pro přijetí, bude o přijatých rovněž
rozhodovat veřejný los ze všech těchto zájemců.
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