Zápis k povinné školní docházce pro rok 2019/20, pokyny pro rodiče,
kritéria
A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tábor-Čekanice, Průběžná 116 (škola), stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 překročí ke dni
rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání počet žáků, které je možno přijmout. Ve
školním roce 2019/2020 je možno přijmout k základnímu vzdělávání 30 žáků.
Kritéria přijetí:
1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2. Trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy
Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu
žáků. Pokud překročí počet žádostí o přijetí 30, bude o přijetí z nespádové oblasti rozhodovat
los.
B) Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce se zahájením ve školním roce 2019/20 (zápis) se bude konat
v prostorách školních budovy ve čtvrtek 4. 4. 2019 v době 14:00 – 17:00 hodin.
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem
povinné školní docházky.
Podmínkou zápisu je vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v době
zápisu.
Zákonný zástupce musí při zápisu dále doložit:
•
•
•

rodný list dítěte
platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, v případě cizinců
cestovní pas a povolení k pobytu)
rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, pokud bylo vydáno v jiné
škole

Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační. V rámci
formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání. Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky
s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné
prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností (např. držení tužky, znalost
barev, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod.).
V případě zájmu dostane dítě i možnost zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku. K žádné
činnosti není dítě nuceno.
Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu.
Rozhodování usnadní, pokud bude již při podání žádosti přiloženo i doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

