
Základní škola a Mateřská škola Ohnišov 

 

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 na 

 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
pro školní rok 2020/2021 

 

Zápis proběhne v budově ZŠ a MŠ Ohnišov 

16. dubna 2020 od 14:30 do 17:00 hodin 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU  

 

Nezapomeňte s sebou vzít: 

 - rodný list dítěte, 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v loňském roce vydáno 

Přijato bude nejvýše 15 žáků. 

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem 

pobytu ve spádovém obvodu školy  

 

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v prvním bodě, budou přijímáni dle těchto kritérií: 

a) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní 

docházky v ZŠ a MŠ Ohnišov 

b)  žáci navštěvující MŠ Ohnišov 

c) ostatní – v případě počtu přesahujícího kapacitu přijímaných žáků bude výběr 

proveden losováním za přítomnosti zástupce školské rady a zákonných zástupců 

nepřijatých uchazečů 

 

Věk dítěte: 

6 let k 31. 8. 2020 - zápisu by se měly zúčastnit děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a  

děti, které měly v loňském roce odklad. 

 

Předčasný vstup do školy ( dítěti bude k 31. 8. 2020  5 let) 

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020 je podmínkou pro přijetí doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021  

je podmínkou pro přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře. 

 



Organizace zápisu: 

K zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den v době od 15:00 do 17:00 hodin. 

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně. 

Zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut): 

formální část – zákonný zástupce požádá o zápis dítěte  k povinné školní docházce (vyplní a 

podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), obdrží registrační číslo dítěte, 

předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte 

motivační část – rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem, který potrvá nejvýše 20 minut 

a bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní 

připravenosti. Rozhovor se zapisovaným dítětem proběhne v případě, je-li dítě přítomno a 

souhlasí-li s ním jeho zákonný zástupce. 

Škola může také připravit i jiné činnosti spojené s posouzením školní připravenosti dítěte, 

například formou hry. V takovém případě je doba jejich trvání nejvýše 60 minut. 

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 

 

Možnost dodatečného zápisu:  

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit v termínu našeho zápisu, kontaktujte 

ředitelku školy Mgr. Věru Špalkovou a dohodněte si termín dodatečného zápisu (musí 

proběhnout do 30. dubna 2020). 

 

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte:  

Informace o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněna na budově školy a na webových 

stránkách prostřednictvím kódů vydaných každému dítěti při zápisu. 

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je 

vydán zákonnému zástupci na vyžádání. 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte:  

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. 

 

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 (od 1. 4. do 30. 4. 2020) 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. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT. 

 

Informace, jak zákonný zástupce může pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení 

povinné školní docházky naleznete v DESATERU PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU. 

 

          Mgr. Věra Špalková 

                 ředitelka školy 


