Základní škola Aš
Hlávkova 26, okres Cheb
Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
Organizace zápisu
Termín online: od 6. do 26. dubna 2020
Termín osobně: 27. dubna 2020 od 900 do 1200
Termín osobně: 28. dubna 2020 od 1400 do 1700

Mimořádná opatření:

!!! Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. !!!
Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze provést těmito
způsoby:
1. pomocí datové schránky (zákonného zástupce)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

stáhnout a vytisknout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (www.zshlavkova.cz)
vyplnit žádost hůlkovým písmem
naskenovat rodný list dítěte
naskenovat občanský průkaz zákonného zástupce, který odesílá žádost (obě strany)
naskenovat žádost
odešlete datovou schránkou (datová schránka: 3dkmjhk)
pokud žádáte o odklad naskenujete a přiložíte i zbývající dokumenty (viz. část Odklad povinné
školní docházky v tomto dokumentu)

2. e-mailem s elektronickým podpisem (zákonného zástupce)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

stáhnout a vytisknout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (www.zshlavkova.cz)
vyplnit žádost hůlkovým písmem
naskenovat rodný list dítěte
naskenovat občanský průkaz zákonného zástupce, který odesílá žádost (obě strany)
naskenovat žádost
odešlete e-mailem (e-mail: michal.jansky@zshlavkova.cz)
pokud žádáte o odklad naskenujete a přiložíte i zbývající dokumenty (viz. část Odklad povinné
školní docházky v tomto dokumentu)

!!! Pozor !!!
Jak datová schránka, tak e-mail s elektronickým podpisem musí patřit
zákonnému zástupci dítěte, které je uvedeno v žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání!!!
Základní škola Aš
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tel. zástupce ředitele: 354 528 490
tel. ředitel: 354 526 398
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Základní škola Aš
Hlávkova 26, okres Cheb
Podání žádosti poštou, nebo online s následnou osobní přítomností zákonného zástupce
dítěte ve škole, lze provést těmito způsoby:
1. poslat poštou (nejpozději do 26. dubna 2020)
a. stáhnout a vytisknout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (www.zshlavkova.cz)
b. vyplnit žádost hůlkovým písmem
c. odešlete poštou (obálka bude označena nápisem: ZÁPIS)
adresa:
Základní škola Aš, Hlávkova26, okres Cheb
Hlávkova 26
352 01 Aš
d. pokud žádáte o odklad přiložíte i zbývající dokumenty (viz. část Odklad povinné školní
docházky v tomto dokumentu)
e. v termínu osobních zápisů se dostavíte do školy
f. předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz či pas zákonného zástupce ke kontrole

2. online odkaz ze stránek školy
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

navštívit stránky www.zshlavkova.cz
kliknout na ikonu Zapisat dítě online
vyplníte online žádost
vyberete místnost a čas kdy se dostavíte v termínu osobních zápisů do školy (čas prosíme
dodržte co nejpřesněji)
ve vybraném čase se dostavíte do školy
předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz či pas zákonného zástupce ke kontrole
pokud žádáte o odklad předložíte i zbývající dokumenty (viz. část Odklad povinné školní
docházky v tomto dokumentu)
podepíšete žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

!!! Pozor !!!
Pouze pokud z nějakého důvodu nemůže zákonný zástupce využít ani jednu z předcházejících
možností, podá žádost osobně ve škole (bez osobní přítomnosti 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 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.
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Odklad 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 povinné školní docházce, 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.

Chcete požádat o odklad?
Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument "Žádost o odklad".
K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené
lhůtě. Další řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v plném znění.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kapacita tříd prvního ročníku
Celkový počet, který může naše škola přijmout je 56 žáků. Jedná se o celkovou kapacitu 2 tříd.

Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") se tento rok skládá pouze z formální části.

Formální část zápisu
Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:





jméno a příjmení žadatele (dítěte)
datum narození
místo trvalého pobytu, případně i adresu pro doručování
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň
podstatné zjišťovat:




jméno a příjmení tohoto zástupce
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, případně i adresu pro doručování
telefonní číslo, možno i e-mailovou adresu

Zastupuje-li dítě osoba jiná než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti.

Základní škola Aš
Hlávkova 26, okres Cheb

tel. zástupce ředitele: 354 528 490
tel. ředitel: 354 526 398

tel. sekretariát: 354 526 582
tel. sekretariát: 778 485 394

Základní škola Aš
Hlávkova 26, okres Cheb
Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?
Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavené vhodných
podpůrných opatření pro budoucí žáky školy




znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o
podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech
vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na rozhodování
ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Kritéria a podmínky žádosti
Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:




prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu
předložit rodný list dítěte
doložit místo trvalého pobytu dítěte

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:






prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu
předložit rodný list dítěte
doložit místo trvalého pobytu dítěte
doložit už v době zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky
zároveň doložit, případně v co nejkratší době, doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně
pedagogické centrum)

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ
O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných
prvních třídách pro školní rok 2020/21.
Čas ani pořadí žádostí k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
Žádost o přijetí musí znovu podat i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.
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Zákonné kritérium
Trvalý pobyt dítěte ve spádovém
obvodu školy, popř. v obci s dohodou
uzavřenou se zřizovatelem.
U cizinců hlášené místo pobytu v ČR.

Body

Jak doložit

5 bodů

Předložením dokladu dítěte nebo
výpisem z informačního systému
evidence obyvatel.
U cizinců předložením příslušného
dokladu ověřujícího místo pobytu
v ČR.

Pomocná kritéria
Sourozenec/sourozenci jsou a po
1.9.2020 budou žáky Základní školy
Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

2 body

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků s adresou trvalého pobytu
bude jejich další pořadí určeno losem.
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