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Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro
školní rok 2019/2020
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Orlová – Lutyně U
Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí k
základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.
Zápis do 1. třídy se koná ve dnech
čtvrtek 4. 4. 2019 od 13,00 hod. do 17,00 hod.
a pátek 5. 4. 2019 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které
dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen
odklad školní docházky o jeden rok. Lze zapsat i děti, které se narodily v období
od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1.
2014 do 30. 6. 2014. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní
docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný
zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu)
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti
musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O
odkladu rozhoduje ředitel školy. Začátek povinné školní docházky je možné
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje
zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných
způsobech jeho plnění.
K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při
minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.
U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče
přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou
žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.
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O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude v písemné podobě předáno do rukou zákonných
zástupců.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při
nepřijetí žáka zasílá ředitel školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s
doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží
15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí
(proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá
právní moci. V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době
běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání
prokazatelně vzdali.
Každý zápis v naší základní škole probíhá v budově školy ve třídách v přízemí 1.
stupně. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se
jim zalíbilo. Na budoucí prvňáčky čekají zajímavé úkoly. Po jejich splnění
následuje malá odměna.
Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti (příklad viz Příloha č. 2) o přijetí k povinné školní docházce
uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19
odst. 3 správního řádu),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní
škola).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou
osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
 jméno a příjmení tohoto zástupce,
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro
doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce
účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).
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S ohledem na pružnost správního řízení lze akceptovat evidenci telefonního
spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.
Rodič/zákonný zástupce není účastníkem řízení o přijetí dítěte ani vedlejším
účastníkem, ale je zástupcem dítěte ve správním řízení (viz rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 31. března 2016, č. j.: 4 As 280/2015-36). Z toho plyne
v rozhodnutí soudu zmiňovaná souvislost, že odvolání proti rozhodnutí ředitele
školy může podat pouze dítě v zastoupení rodiče, nikoliv rodič samotný.
Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích
potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího
žáka školy:
 o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o
mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti
školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte
však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.
Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění
či zdravotním stavu dítěte), je třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a
evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas
je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského
zákona.
Obsah motivační části zápisu
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné
a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity
zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem
pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.
Při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku,
také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Pokud je dítě přítomno
zápisu, může dojít také ke vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců
se školou a pedagogy.
Budeme se těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.
Mgr. Kamil Paloncy, ředitel školy

