Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Edvarda Valenty 3970/52, 796 03 Prostějov

Informace k zápisu do prvních tříd
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná 26. 4. 2019 od 12.00 - 18.00
hodin v přízemí budovy 1. stupně ZŠ E. Valenty. Je povinný pro děti narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013.
Nadané děti: Děti narozené od 1. září 2013 do 31. prosince 2013 musí mít vždy doporučení
poradny, děti narozené od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 musí mít doporučení poradny a
současně i odborného lékaře.
Škola může otevřít dvě třídy. Bude-li počet přihlášených dětí vyšší než kapacita otvíraných tříd,
bude postupováno podle následujících kritérií:
-

Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu spádové školy
Dítě po odkladu ze spádové oblasti
Starší sourozenec ve vyšším ročníku
Děti fotbalového klubu 1. SK Prostějov (smlouva o spolupráci při činnosti sportovních
tříd)
Děti z Držovic, kde není vlastní základní škola, z důvodu nejbližší docházkové
vzdálenosti
Dítě z jiného školského obvodu

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Má-li žák
jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště
dítěte.
Nemůže-li se rodič s dítětem v uvedeném termínu dostavit, domluví si telefonicky náhradní
termín nejpozději do 24. dubna 2019 na tel. čísle 582366040.
Zápis má dvě části - formální a motivační.
Formální část je povinná. Rodič vyplní zápisový lístek.
Motivační část je dobrovolná. Její náplní je pohovor paní učitelky s budoucím prvňáčkem.
Obsahem je posouzení vyjadřovacích schopností, orientace v prostoru, rozlišení barev a tvarů,
jemná motorika – malování, stříhání nůžkami a podobně.
Na závěr zápisu bude zákonný zástupce informován o doporučeních, jak a ve kterých oblastech
budoucího prvňáčka ještě dále rozvíjet.
Odklad: Pokud rodiče pro své dítě žádají odklad, musí tak učinit nejpozději do 30. 4. 2019.
Žádost musí být písemná a doplněna o doporučení Pedagogicko-psychologické poradny nebo
Speciálního pedagogického centra a současně potvrzení od dětského nebo jiného odborného
lékaře.
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O přijetí k základnímu vzdělávání budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím
webových stránek a úřední desky.
V červnu proběhnou informativní třídní schůzky s třídními učitelkami dané třídy, kde rodiče
obdrží všechny důležité informace. Na tuto schůzku budou rodiče písemně pozváni.

1. Věk dítěte
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 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 podle věty druhé je také
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 zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).
2. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní. Žák plní povinnou
školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském
obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"),
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
3. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do
spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost
řediteli spádové školy nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona).
Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel
informován o těchto dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178
odst. 6 školského zákona.
4. Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
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5. Rozhodování ředitele školy
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 a
§ 165 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

V Prostějově 1. 3. 2019

Mgr. Radim Weisser, ředitel školy
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