Základní škola Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora
Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022
Kritéria pro přijímání žáků:
Přednost pro přijetí v následujícím pořadí: (Pokud potřebujete vysvětlit, kontaktujte vedení školy.)
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, viz přehled spádových
obvodů na webových stránkách https://www.meucaslav.cz/,
2. sourozenec žákem naší školy,
3. při překročení počtu přijímaných žáků budou děti z mimo spádových oblastí vybráni losem,
losování se zúčastní rodiče dotčených dětí, vedení školy a člen školské rady, losování
proběhne dne 4. 5. 2021 od 14,00 hod. v budově školy ZŠ Čáslav, Masarykova 357.
Počet žáků, které je možné v tomto školním roce přijmout do prvních tříd: 58
Části zápisu v případě, že bude zápis probíhat v normálním režimu (tedy, že
epidemiologická situace bude natolik příznivá, že normální režim bude opatřeními vlády
povolen):
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
1. formální
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky. Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného
zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho
dalším rozvoji. Viz také příloha této informace „Desatero pro rodiče“, které vydalo ministerstvo
školství.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu 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 podle zákona 561/2004 Sb., § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (myslí se i dětský lékař)
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
2. další část zápisu:
Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, bude
s dítětem rovněž rozhovor a případně další činnosti probíhající formou hry, obsahem
rozhovoru a aktivit bude např.: jméno žáka, básnička, písnička, počítání do pěti, orientace na
ploše – nahoře, dole, pojmenování geometrických tvarů apod. (více viz v záložce Pro rodiče).
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut.
Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho
školní připravenosti.
Pokud bude epidemiologická situace příznivá, bude zápis do prvních tříd probíhat
v termínu 16. 4. a 17. 4. 2021. 16. 4. od 13,00 do 17,00 a 17. 4. od 9,00 do 10,30 hodin.

V případě, že epidemiologická situace bude nadále nepříznivá, bude se zápis řídit podle
pokynů MŠMT. Dle MŠMT se dá předpokládat, že ani letos nebudou moci zápisy
proběhnout běžným způsobem.
Zápisy v naší škole budou probíhat od 15. 4. do 30. 4. včetně.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:






do datové schránky školy, ID datové schránky naší školy je j2xyd8e
e-mailem na adresu vostrovsky(zavináč)1zscaslav.cz s elektronickým podpisem
zákonného zástupce,
poštou,
osobním podáním ve škole, v případě osobního podání přihlášky k zápisu je nutno
konkrétní termín osobního podání přihlášky k zápisu předem domluvit na tel. čísle
327 312 856 nebo 739 455 075 nebo na emailu vostrosky(zavináč)1zscaslav.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než
jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je
nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil (musí ji přijít podepsat do školy), jinak se k žádosti nepřihlíží.
Žádost dětem ze spádové oblasti bude doručená spolu s pozvánkou k zápisu. Spolu se
žádostí o zápis zákonný zástupce žáka doručuje škole i vyplněný zápisový lístek.

Odklad školní docházky:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře (myslí se i dětský lékař) nebo klinického
psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném
provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky.
Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o
zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné
příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do
stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Telefonní
číslo
do
pedagogicko-psychologické
poradny
je
731 417 146,
email:
kutnahora(zavináč)pppsk.cz

Vypracovala: Ing. Mgr. Jana Vítková, ZŘŠ
V Čáslavi dne 8. 3. 2021
Mgr. Jaroslav Vostrovský
ředitel školy

