PRŮBĚH ZÁPISU A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

K zápisu nutno doložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
rodný list dítěte.

U zápisu obdrží každé dítě identifikační číslo. Pod tímto identifikačním
číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou
zveřejněny po ukončení přijímacího řízení na webových stránkách školy po
dobu 15 dní, a to nejpozději do konce dubna 2017.

Zápis má dvě části:
administrativní – vyplnění nezbytných údajů
praktickou – zjišťování školní připravenosti dětí / se souhlasem rodičů/

Praktická část zápisu bude probíhat formou hravých úkolů, při kterých
ověříme u dětí základní aspekty školní připravenosti – matematické představy,
zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, komunikační dovednosti,
rozumové představy, sociální a emoční zralost.

Rodič může sledovat zápis svého dítěte, ale nemůže do něj zasahovat.
Ihned po skončení zápisu budou rodiče zapisující učitelkou informováni o
silných a slabých stránkách dítěte.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. třídy ZŠ
Sluníčko s.r.o. od 1. 9. 2017 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout osobně
V kanceláři školy. Termín schůzky bude upřesněn a zveřejněn na webových
stránkách školy po ukončeném přijímacím řízení.


Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí
doporučenou zásilkou do vlastních rukou.

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1
školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce
žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní
docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doručené
v době zápisu, tedy dne 4. 4. nebo 5. 4. 2017. K žádosti musí být doložena dvě
doporučující posouzení:
a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení – PPP, SPC
b) posouzení pediatra nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa
Kritéria pro přijetí žáků:






Maximální počet žáků ve třídě pro školní rok 2017/2018 je 16 dětí.
Absolvent MŠ se vzdělávacím programem „Sluníčko“ (5 bodů)
Docházka staršího sourozence do ZŠ Sluníčko
(3 body)
Věk dítěte - narození do 31. 8. 2011
(2 body)
Osobní účast u zápisu
(2 body)
/bez osobní účasti 0 bodů, účast zákonného zástupce 1 bod, účast zákonného zástupce
s dítětem 2 body/

 Posouzení školní připravenosti

(12 bodů)

matematické představy 0 -2 body, zrakové a sluchové vnímání 0 - 2 body,
grafomotorika 0- 2 body, komunikační dovednosti 0 -2 body, rozumové představy 0 - 2

body, sociální a emoční zralost 0 - 2 body
hodnocení: 0 bodů – neuspěl, 1 bod - pracoval s dopomocí vyučujícího, 2 body - pracoval
samostatně

Hranice pro úspěšné vykonání zápisu je 16 bodů.
Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů podle konečného pořadí do
naplnění stanovené kapacity 1. třídy - viz. Kritéria pro přijetí. V případě
naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů, rozhodne ředitel školy
případným losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s odkladem povinné
školní docházky.

POUČENÍ:
Byl/a jsem poučen/a o tom, že touto mou žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“) zahájeno správní řízení v předmětné věci.
Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že jakožto účastník řízení mám tyto práva a povinnosti:
- dle § 33 správního řádu mám v řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění se prokazuje plnou mocí, kterou lze
udělit buď písemně či ústně do protokolu.
- dle § 36, odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou
účastníci činit své návrhy.
- dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádáte, správní orgán
Vám poskytne informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak
- dle § 36, odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
- dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední
osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum
narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba (např. občanský průkaz)
- dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je
rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části
- dle § 50, odst. 2 správního řádu nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

Souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo rozhovoru a jiných činností v rámci zápisu.
Dále stvrzuji svým podpisem, že jsem byl řádně seznámen s průběhem zápisu do 1. třídy
a kritérii přijetí na ZŠ Sluníčko zveřejněnými na webových stránkách školy.
V Lipníku nad Bečvou, …. dubna 2017
Podpis zákonného zástupce dítěte:
Potvrzuji, že jsem byl informován, jak mohu pomoci mému dítěti v jeho dalším rozvoji
do zahájení školního roku 2017/2018, mohl jsem klást doplňující otázky a všemu jsem
rozuměl.
Dále jsem byl poučen o svých právech viz. výše - Poučení
V Lipníku nad Bečvou, …. dubna 2017
Podpis zákonného zástupce dítěte:

Podpis pedagoga:

