ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ
příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 Zápis dětí k plnění povinné školní docházky proběhne 25. 4. 2017 od 13:00 do 17:00
v budově ZŠ Polešovice
 Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště je spádovou školou pro děti
s místem trvalého pobytu v obcích Polešovice, Vážany a Tučapy a pro cizince
s místem pobytu v těchto obcích.
 Zákonný zástupce přihlásí k plnění povinné školní docházky dítě, které dovrší od 1.
9. 2016 do 31. 8. 2017 šesti let. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 Děti, které budou mít šest let až v průběhu 1. ročníku mohou být přijaty za
podmínky doložení doporučujícího vyjádření:
o Děti narozené od září do konce prosince – doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení
o Děti narozené od ledna do konce června – doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
 Počet žáků, které je možné přijmout – 100
 K plnění povinné školní docházky budou přednostně přijaty děti ze spádového
obvodu školy. Pokud by počet dětí byl vyšší než kapacita školy, bude o přijetí
rozhodovat los.
 Odklad začátku povinné školní docházky:
o o odklad žádá zákonný zástupce písemně v době zápisu.
o ředitel odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
o nebude-li mít zákonný zástupce příslušná vyjádření v době zápisu k dispozici,
ředitel přeruší správní řízení a uloží lhůtu k doplnění žádosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ
příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37

 Průběh zápisu
o Formální část – zákonný zástupce vyplní formulář „Přihláška k plnění povinné
školní docházky - žádost“ a předá jej na sekretariátu školy. Žádosti bude
přiděleno číslo jednací. Pod tímto číslem jednacím bude taktéž zveřejněno
rozhodnutí o přijetí v seznamu. Ředitel školy okamžitě zahájí správní řízení,
vyhotoví rozhodnutí o přijetí a osobně jej předá zákonnému zástupci. Pokud
se zákonný zástupce rozhodne podat žádost o odklad a doplní všechny
náležitosti, je o této žádosti rozhodnuto neprodleně. Pokud zákonný zástupce
nedoloží potřebná vyjádření, bude správní řízení přerušeno do doby doplnění
žádosti.
o Neformální část – proběhne pouze v případě, že se dítě zúčastní zápisu a
zákonný zástupce bude souhlasit s orientačním testováním dítěte. Bude-li
udělen souhlas, vykonají pedagogové školy s dítětem jednoduchý test školní
zralosti (max 60 min) a krátký rozhovor (max 20 min). Neformální část nemá
vliv na průběh správního řízení.
o Zákonný zástupce může být přítomen u všech částí zápisu.
 Zákonný zástupce obdrží informaci, jak jak může do doby zahájení povinné školní
docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji – Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku

V Polešovicích 23. března 2017
Mgr. Radim Pikner, ředitel
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