Základní škola Valdice

Ředitel Základní školy, Valdice, okres Jičín
vyhlašuje termín a podmínky zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
V souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá kladním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělá vá ní (školský zá kon), ve znění pozdějších předpisů se zá pis do 1. třídy
koná 8. dubna 2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.
Ř editel školy dá le stanovil kriteria, kterými se bude řídit organizace, prů běh a rozhodová ní o
přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělá vá ní.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy
Ve Valdicích 1. března 2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu (8. dubna 2022)
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zá pis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
zá kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá vá ní (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů , v době od 1. dubna do 30. dubna kalendá řního roku, v němž má dítě zahá jit povinnou
školní dochá zku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 8. dubna 2022 v čase
od 15.00 – 18.00 hod.
K zá pisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlá šku cizinci s vízem za ú čelem
strpění pobytu na ú zemí ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zá kona o pobytu cizinců na ú zemí ČR
(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spá dové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín
zápisu 17. června 2022 v čase od 15.00 do 17.00 hod.
1.2 Místo zápisu:
Zá pis se koná ve školní budově Základní školy, Valdice, okres Jičín, Jičínská 30.
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1.3 Potřebné dokumenty:
S sebou k zá pisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, (příp.
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky,
pokud bylo v minulém roce vydá no. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření ná ležitostí
požadovaných sprá vním řá dem.
1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zá pisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti s
odkladem povinné školní docházky uděleným ve školním roce 2021-2022.
1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosá hne šestého roku věku v době od zá ří do konce června příslušného roku, mů že
být přijato k plnění povinné školní dochá zky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požá dá-li o to jeho zákonný zá stupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začá tek povinné školní dochá zky
o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začá tek povinné
školní dochá zky o jeden školní rok na zá kladě:
(a) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce a
(b) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
(c) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena 1 třída o počtu nejvýše 20 žáků . V případě přijetí
žá ků s přiznanými podpů rnými opatřeními třetího až pá tého stupně, popřípadě žáků dle §16
odst. 9, bude počet přijímaných žá ků snížen v souladu s prá vními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků
Ř editel Základní školy, Valdice, okres Jičín stanovil kriteria s jejichž souladem bude postupovat
při rozhodová ní o přijetí dítěte do 1. ročníku k plnění povinné školní dochá zky ve školním roce
2022-2023.
1. Přednostně budou přijímá ni žá ci:
(a) s místem trvalého pobytu v obci Valdice, v případě cizince místem pobytu v obci
Valdice.
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2. Ž áci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímá ni dle těchto kritérií:
(a) sourozenec ve škole v době zá pisu;
(b) jsou přijímá ní i děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu;
(c) v případě vyššího zá jmu bude přistoupeno k losová ní.
Ř editel školy rozhodne o přijetí v souladu s výše uvedenými kriterii. Překročí-li zá jem výše
kapacitu, ředitel školy přistoupí k losová ní. Losovat se budou registrační čísla, losová ní provede
člen školské rady.

4. Popis formální části zápisu
Zá pis se sklá dá z čá sti formá lní a motivační. V prů běhu formá lní čá sti zá pisu zákonný zá stupce
dítěte požá dá o zá pis dítěte k plnění povinné školní dochá zky. Ž á dost je možné podat písemně,
nebo ú stně.
Při podá ní žá dosti o přijetí k povinné školní dochá zce, uvede zákonný zá stupce dle zákona č.
500/2004 Sb., sprá vní řá d, ve znění pozdějších předpisů , ná ležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
(a) jméno a příjmení žadatele (dítěte);
(b) datum narození;
(c) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručová ní (v případě cizince
místo pobytu žáka);
(d) označení sprá vního orgá nu, jemuž je žá dost určena (konkrétní zá kladní školu);
(f) jméno a příjmení zá konného zá stupce či jiné oprá vněné osoby;
(g) místo trvalého pobytu tohoto zá stupce, popřípadě jinou adresu pro doručová ní.
Doplň ující informace:
(a) telefonní spojení na zákonné zá stupce či e-mailovou adresu;
(b) ú daje o znevýhodnění dítěte či ú daje o mimořá dném nadá ní dítěte;
(c) ú daje o zdravotní způ sobilosti dítěte ke vzdělá vá ní a o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na prů běh vzdělá vá ní.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje
Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvá ní cca 20 minut
Cílem je motivovat dítě pro školní dochá zku. V rá mci neformá lního rozhovoru pedagog
orientačně zjišťuje ú roveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiá l Desatero pro rodiče
předškolního věku (viz příloha) nabízí zá konným zá stupců m v přehledné podobě základní
informace o tom, co by jejich dítě mělo zvlá dnout před vstupem do zá kladní školy. Ú čelem zá pisu
není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako
další vhodná doporučení před zá pisem mohou zá konní zá stupci využít materiá l Jak mů žete
pomoci svým dětem před ná stupem do školy (viz příloha).
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6. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Ř editel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělá vá ní do 30 dnů od podá ní
žá dosti. V případě přijetí bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn ve vývěsce u
školní budovy a na webových strá nká ch školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně.
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