Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

Informace k zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
Volba správné školy má vliv na budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli zaměřit jeho
vzdělávání kromě základních vědomostí a dovedností na cizí jazyky, ekologii (disponujeme školní minizoo,
skleníkem), informační technologie, sportovní zaměření (od 6. ročníku třída s rozšířenou výukou Tv) a v
budoucnu úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školu, srdečně zveme Vás i Vašeho budoucího
prvňáčka k zápisu do 1. ročníku naší školy, který proběhne:
ve středu 4. dubna 2018 od 13.00 h do 18.00 h a ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14.00 h do 17.00 h.
Místo zápisu: budova Výškovická 165 – budova ŠD
Většina našich předškoláčků prošla projektem „Těšíme se do školy“ – výukové hodiny
s Krtečkem. Čeká na Vás opět příjemné prostředí a paní učitelky, se kterými se Vaše děti již
seznámily.
Škola nabízí:
Třídy 1. a 2. tříd se nacházejí v budově odděleně od starších spolužáků. Děti tak mají své soukromí.
V této budově je zajištěn provoz školní družiny a jídelny. Prvňáčci ani druháčci tak nemusí nikam přecházet.
Svačinky, které připravují naše paní kuchařky, jsou samozřejmostí.
Výuka anglického jazyka je zajištěna již od 1. ročníku, informatiky od 4. ročníku (vždy jako povinný
předmět). Od 6. ročníku je možnost žáka přihlásit do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. S výukou
druhého cizího jazyka (německý) se začíná od osmého ročníku v rámci povinného předmětu.
Školní družina je otevřena od 6.00 do 17.00 hodin a nabízí dětem přibližně 20 kroužků. Starší děti
mohou využívat školní klub. Druhým rokem bude na naší škole pokračovat školní liga v badmintonu.
Nedílnou součástí je opět účast našich žáků na školních vědomostních a sportovních akcích.
Školní jídelna disponuje elektronickým systémem přihlašování a odhlašování jídel s dalšími
výhodami.
Počet tříd:
Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat 1-3 první třídy podle počtu přihlášených žáků.).
Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (dodržení zákonných podmínek):
o věk dítěte
o místo trvalého bydliště („spádová základní škola“)
o nejvyšší povolený počet žáků v základní škole
o loňský odklad

K zápisu je nutné přinést:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění
 rozhodnutí soudu o svěření do péče
 kartičku pojišťovny dítěte
 pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, přinese písemné rozhodnutí o
udělení odkladu
Upozornění:
Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce zákonný zástupce obdrží od ředitele školy na
místě. Vaše požadavky ohledně rozdělení dětí do tříd (např. kamarádi z mateřské školy, blízkost bydliště
apod.) nahlásí při zápisu rodič příslušnému vyučujícímu. Rovněž sdělíte, zda máte zájem v budoucnu od
6. třídy přihlásit své dítě do třídy rozšířenou výukou tělesné výchovy. Dle možností školy se Vám opět
pokusíme vyhovět.
O tom, zda bylo vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete rovněž informováni od 20. dubna
do 4. května 2018 na webových stránkách a na nástěnce u vchodu školy - z důvodu ochrany osobních údajů
zde budou zveřejněna registrační čísla, která děti dostaly při zápisu. Proto vás prosíme o jejich
zapamatování.
Prováděcí předpisy týkající se přijímacího řízení do škol:
 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen AZ)
 vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
Platná legislativa při rozhodování ředitele školy:
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ)
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ)
Přijímání žáků do Zš (§ 36 ŠZ)
 školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v
němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku
 začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad (dítě narozené od září do prosince → PPP, dítě narozené od ledna do června
→ PPP + odborný lékař)
 zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, rovněž je povinen se dostavit
k zápisu, pokud jeho dítěti byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky (dále jen
PŠD)

Odklad PŠD (§ 37 ŠZ)
 není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k PŠD → odklad PŠD o jeden školní rok
 žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 začátek PŠD lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku
 při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu
PŠD
 pokud se u žáka v prvním roce plnění PŠD projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí
školního roku odložit začátek plnění PŠD na následující školní rok
 pokud ředitel školy rozhodne o odkladu PŠD, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Organizace zápisu
 zápis k PŠD je složen z formální části (zákonný zástupce dítěte požádá o zápis)
dítě, pokud s tím souhlasí jeho zákonný zástupce, se zúčastní rozhovoru (nejvýše 20 minut) a
případně dalších činností (nejvýše 60 minut)
 zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu
 škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech
stanovených RVP PV, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu
zápisu orientačně posoudit
 škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby
zahájení PŠD pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k
organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné
přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů
neváhejte využít uvedené kontakty.
Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za pedagogy a ostatní zaměstnance,

Mgr. Robert Kecskés – ředitel školy

