ZÁPIS
žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok
2018/2019 se v souladu s § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 6. dubna 2018 od 13,30 do 17,00 hodin
v budově Základní školy v Pěnčíně

Kritéria pro přijímání žáků
- K zápisu se dostaví děti narozené v roce 2011, v období od 1. 1. do 31. 8. 2012 a děti po
odkladu povinné školní docházky.
- Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu, děti s odkladem školní docházky, dále děti, jejichž
sourozenec je žákem Základní nebo mateřské školy v Pěnčíně.
- Ve školním roce 2018/2019 se otevírá jedna první třída, která je spojena se 3. ročníkem.
Kapacita první třídy je 21 žáků.

Průběh zápisu k povinné školní docházce
Obsah formální části
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě doručovací adresu
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (základní škola)
- jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu nebo doručovací adresu zákonného zástupce dítěte
- telefonní spojení na zákonného zástupce nebo e-mailovou adresu
- průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte

Podmínky udělení odkladu školní docházky
V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce
v době konání zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2018, podat písemnou žádost o odklad
školní docházky u ředitelky školy.
O odklad školní docházky dítěte může zákonný zástupce požádat i z jiných, sobě vlastních
důvodů.
Náležitosti odkladu povinné školní docházky:
- písemná žádost zákonných zástupců dítěte
- doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
- doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa
Doporučujeme rodičům řešit posouzení školní zralosti dítěte také ve spolupráci s mateřskou
školou. V případě, že zvažujete možnost odkladu povinné školní docházky, je nutné včas si zajistit
termín vyšetření v PPP a to ještě před zápisem k povinné školní docházce (do dubna).
Veškeré tiskopisy obdržíte v mateřské škole nebo u ředitelky školy.
Obsah motivační části zápisu
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. Motivační část probíhá hravou formou. V rámci
neformálních aktivit s dítětem pedagog zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností v
těchto oblastech: schopnost komunikovat s dospělým člověkem, znalost barev, geometrických
tvarů, základní matematické představy, rozlišení písmen a čísel, zraková diferenciace, prostorová
orientace apod.
Motivační část zápisu trvá cca 20 min.
V Pěnčíně 6. 2. 2018

Mgr. Lenka Lošťáková, ředitelka

