Informační schůzka před zápisem
(pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku)
-

Co je nutné k zápisu doložit
Co dítě u zápisu čeká

-

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout
-

-

Náležitosti odkladu

Harmonogram zápisu (rodiče zapíší čas, kdy k zápisu přijdou)

26. 3. 2019 od 15.00 hodin v přízemí v učebně 1. stupně
Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice
Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáků.
Mgr. Petra Vaňková,
ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Ukázková hodina pro budoucí prvňáky
3. 4. 2019 od 8.45 hodin v přízemí v učebně 1. ročníku

Srdečně zveme budoucí prvňáky.
Mgr. Petra Vaňková,
ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice
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Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
9. 4. 2019 od 13.30 hodin
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 a zákonné normy
1. Termín a místo zápisu
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
dne 9. dubna 2019.
Místo zápisu: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Doba zápisu: od 13.30 hodin (učebna v přízemí školy).
Pro zákonné zástupce, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, bude po
dohodě s ředitelkou školy stanoven dodatečný - individuální termín zápisu.
2. Věk dítěte
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
3. Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy
je především kapacita školy.
4. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou
přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro
žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
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5. Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
6. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky,
kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona č.
326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění
pozdějších předpisů).
7. Rozhodování ředitele školy
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených ve školském zákoně.
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy, nebo v případě nepřítomnosti ředitelky školy ve škole, kontaktujte starostu
obce, který je pověřen zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti:
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy
Mail: vankovapetrahostice@centrum.cz
Mob.: 722932152

Mgr. Petr Fleischmann, starosta obce, pověřený
zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti
Mail: petrfleischmann@seznam.cz
Mob.: 72412459
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Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 – shrnutí
Termín a místo zápisu: 9. dubna 2019, ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice, od 13.30 hodin v přízemí v učebně 1. stupně
Věk dítěte a zápis do ZŠ (1. – 4):
1. Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.
2. Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s
přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.
3. Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti
až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů
doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře.
4. Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.
Odklad povinné školní docházky je upraven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
tento zákon říká, že odklad uděluje dítěti na základě písemné žádosti rodičů a doloženým doporučujícím posouzením
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, ředitel základní školy. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.
O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a
násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Zákonní zástupci obdrží tiskopis žádosti u zápisu.
Jak žádat o odklad školní docházky
V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy je vždy velmi vhodné předem navštívit
místní pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde je doporučeno nejvhodnější řešení. Podnět k
odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař nebo
pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.
Žádost o odklad musí být vždy doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a
odborného lékaře.
Spádové obce a jejich osady
Šumavské Hoštice, Kosmo, Škarez, Vojslavice, Lažiště, Buk, Žárovná, Záblatí, Zábrdí, Kratušín, Drslavice, Pěčnov
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit







rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
doporučení PPP a odborného lékaře
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče/do výhradní péče

Co vaše dítě u zápisu čeká?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát.
Hlavním úkolem zápisu je posouzení připravenosti dítěte na školu. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a
jednoduché testy hravou formou. Sleduje se například komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení
tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od
dítěte nějakou básničku či písničku.
Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má
dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena
konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči
do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.
Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek.
Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.
Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit …Měl by znát pravidla slušného chování k
ostatním dětem a k dospělým. Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. Měl by znát svoje jméno a
příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště. Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či
počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a
odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad tím, co
vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy
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