ZŠ Třebíč Týnská 8 - online zápis do ZŠ a informace k zápisu
Online podpora zápisu dětí do 1. ročníků ZŚ v Třebíči
Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy
nechodí.
Jak zápis do základní školy probíhá?
1. fáze – vydávání online přihlášek od 9. března 2020 do 31. března 2020
K zápisu je třeba dítě přihlásit. Přihlášku je možné získat těmito způsoby:
- vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce
- vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce příslušné základní školy
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor
školství a kultury MěÚ Třebíč.
Přihlášku (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy) je třeba řádně vyplnit a přinést s sebou k zápisu.
2. fáze – zápis
Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro šk. rok 2020/2021 se bude konat v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna
2020 od 8 do 11 hodin v budovách základních škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (nejlépe i s dítětem) a odpovědnému
pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci
informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat – vyhláška 05-2019

Online přihlášku k zápisu na ZŠ Třebíč Týnská 8 otevřete zde.
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí 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 nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad
musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy
oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ
Třebíč nebo přímo ředitele vybrané základní školy.

Informace k organizaci a průběhu zápisu – ZŠ Třebíč Týnská 8
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Konkrétní termín je stanoven na 3. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin a 4. dubna 2020 od 8.00 do 11.00 hodin.
1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná ve školní budově prvního stupně.
1.3 Potřebné dokumenty:
S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů
apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí
požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
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 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1
školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2020/2021 předpokládáme otevření 2 tříd.

3. Kritéria pro přijímání žáků
1. Přednostně budou přijímáni žáci:
- s místem trvalého pobytu v obvodu školy, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce).
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
- sourozenci stávajících žáků v době zápisu
- žáci, jejichž prarodiče mají trvalé bydliště v obvodu školy
- děti bývalých žáků školy
- losování

4. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor: doba trvání cca 20 minut
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a
dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by
jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti
dle vlastního výběru.

