Mgr. Dana Černíková
Hošťálková 380
756 22
tel.: 571442330

Organizace zápisu do Základní školy Hošťálková, okres Vsetín
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel
školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013,
rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno
-

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole u
vchodu do školy

-

a na webových stránkách školy (www.zshostalkova.org):
dne 17. 4. 2019

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro
tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
201901 až 201940
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň
na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

1. Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (dodržení zákonných
podmínek) :
-

věk dítěte

-

místo trvalého bydliště („spádová základní škola“)

-

nejvyšší povolený počet žáků v základní škole.

2. Termín zápisu: 10. 4. 2019 v 13:00 – 16:00
3. Průběh zápisu:
-

zápis k PŠD je složen z formální části (zákonný zástupce dítěte požádá o zápis) a
je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce
dítěte, rovněž z rozhovoru (nejvýše 20 minut) a případně dalších činností s dítětem
(nejvýše 60 minut).

-

zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

-

škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech
vzdělávacích oblastech stanovených RVP PV, nýbrž volí schopnosti a dovednosti,
jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

4. Informace o odkladu povinné školní docházky:
-

není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD → odklad PŠD o jeden školní
rok

-

žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

-

začátek PŠD lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku

-

při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce
dítěte o možnosti odkladu PŠD.

Mgr. Dana Černíková, ředitelka školy

Hošťálková 4. 3. 2019

