Základní škola Pardubice, Staňkova 128

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vážení rodiče předškoláků,
připravili jsme pro Vás soubor informací k zápisu do 1. ročníku.
Gisela Kostelecká, ředitelka školy

ORGANIZACE ZÁPISU
Rezervace termínů provedené v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu se ruší z důvodu epidemie
COVID 19.
Příjem žádostí = ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bez přítomnosti dětí.

Termíny:
Vydávání žádosti pro zápis dítěte do základní školy/odklad povinné školní docházky:
1. 4. 2021 – 23. 4. 2021
Příjem žádosti základní školou = zápis do 1. ročníku:
19.4. 2021 - 23. 4. 2021
Třídní učitelky: Mgr. Pavlína Dlabková, Mgr. Romana Lipová, Bc. Jana Šplíchalová

Základní informace
Povinná školní docházka
ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 k plnění povinné školní
docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce.

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.
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K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.
Chcete podat žádost o odklad?
• Vyplňte žádost o odklad na webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/
•

Ve dnech přijímaní žádostí základní školou 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021 = zápisu do 1. ročníku
přinesete s sebou vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky z aplikace, dále
doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.

•

V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy
k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předáme vám informace
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kritéria pro přijímání žáků najdete v příloze č.1
Kapacita tříd prvního ročníku
Otevíráme dvě standardní třídy a jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyk, matematiky a logiky
Průběh z

PRŮBĚH ZÁPISU
Příjem žádostí = ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií
koronaviru bez přítomnosti dětí ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice.
Způsoby podání žádosti jsou popsané v organizační pokyny_ZÁPIS_2021/22.
Pro seznámení s prostředím školy, třídními učitelkami a kolektivem třídy připravíme PŘIJATÝM DĚTĚM
doprovodné akce školy v období vhodných epidemických podmínek.
Informace o akcích a termínech včas zašleme a zveřejníme na webu školy.

Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?
Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení
vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy
•
•

znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o
podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona a zpracovány v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na
rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Informace pro zákonného zástupce
•
•
•
•

vyučovacím jazykem školy je jazyk český
nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně
do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj
dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nabídneme zkušenosti se vzděláváním
žáků-cizinců a spolupráci se školním poradenským pracovištěm
budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného a mimořádně
nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním vzdělávacím programu (viz
příloha č. 2)

•

do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti
v jeho dalším rozvoji – např. doporučení Jak můžete pomoci svým dětem (příloha č. 3) nebo
Desatero pro rodiče (příloha č. 4)
V Pardubicích, 21.02.2021
Mgr. Gisela Kostelecká
ředitelka školy
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