Základníškola Čáslav, Masarvkova 357. okres Kutná Hora
lnformace k orqanizaci a průběhu zápisu pro školnírok 2017/2018
Kritéria pro přijímání žáků:
Přednost pro přijetív následujícím pořadí: (Pokud potřebujete vysvětlit, kontaktujte vedeníškoly.)

1.

2.
3,

Děti s místem trvalého pobytu ve školskémobvodu spádové školy, viz přehled spádových
obvodů v záložce pro rodiěe,
sourozenec žákem našíškoly,
při překročenípočtu přijímaných žákůbudou dětiz mimo spádových oblastívybráni losem,
losováníse zúčastnírodiče dotóených dětí, vedení školy a člen školské rady, losování
proběhne dne í 1 . 4. 2017 od 14,00 hod. v budově školy ZŠČáslav, Masarykova 357.

Počet žáků,které je možnév tomto školnímroce přijmout do prvních tříd: 51

Částizápisu: Zákonný zástupce dítěte můžebýt přítomen

1.

u všech součástízápisu.

formální

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky. Školapři zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného
zástupce dítěte, jak můžedo doby zahě4enl povinné školnídocházky pomoci dítěti v jeho
dalším rozvoji. Viz také příloha této informace,,Desatero pro rodiče", které vydalo ministerstvo
školství.
Při zápisu do prvního ročníkuzákladní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti

odkladu povinné školní docházky. Není-Ii dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá_li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle zákona 56112004 Sb , § 36 odst. 4, odložíředitel školy zaěátek povinné školní
docházky o jeden školnírok, pokud je žádost doložena doporučujícímposouzením
příslušnéhoškolskéhoporadenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školnídocházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v
němž dítě dovršíosmý rok věku.

2.

dalšíčástzápisu:
Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude
s dítětem rovněž rozhovor a případně dalšíčinnosti probíhajícíformou hry, obsahem
rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička,počítánído pěti, orientace na
ploše - nahoře, dole, pojmenovánígeometrických tvarů apod. (více vizvzáložce Pro rodiče).
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut.
Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školnídocházku a orientačníposouzení jeho
školnípřipravenosti.
Vypracovala: lng. Mgr. Jana Vítková, ZŘŠ

VČáslavi dne21.3,2017
Mgr. Jaroslav Vostrovský

ředitelškoly

