
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2018/2019 

Termín zápisu stanovila ředitelka školy na den 11.4.2018 od 15.00 do 16.30 hodin v Základní 

škole a mateřské škole Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody. 

Zápis bude složen z:  

-  formální části = zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a zápisní lístek 

-  pracovní části = pokud bude přítomno dítě, souhlasí-li zákonný zástupce dítěte 

 s pohovorem, bude proveden pohovor, popř. další činnost s dítětem 

O přijetí k základnímu vzdělávání žádá zákonný zástupce dítěte, proto je nutné ověřit 

totožnost rodiče občanským průkazem a dítě rodným listem. 

Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky u svého dítěte, bude nutné u 

zápisu vyplnit žádost o odklad školní docházky, doložit zprávu z pedagogicko-psychologické 

poradny a zprávu od ošetřujícího lékaře dítěte. 

K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. 

Dětem, kterým byl v minulém roce odložen začátek školní docházky, musí k zápisu 

opakovaně. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí dítěte, které se narodilo v období od 

1.9.2012 do 31.12.2012, doloží k žádosti doporučení pedagogicko- psychologické poradny. 

O přijetí dítěte do 1. ročníku budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách 

školy pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno při zápise. Rozhodnutí o přijetí se 

již nezasílá. 

V případě nepřijetí dítěte zákonný zástupce obdrží rozhodnutí písemně. 

O přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. 

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce 

 

§ 3a 

 

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při 

zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z 

rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u 

všech součástí zápisu.  

  

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 

povinné školní docházky.  

  

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. 

Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho 

školní připravenosti.  

  

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti 

dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.  

  



(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům 

vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v 

průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech 

stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí 

schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.  

  

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může 

do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

  

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k 

organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je 

možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.  

  
 


