Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Rádi bychom Vás pozvali na zápis dětí do první třídy na naši školu.

Zápis do 1. ročníku se koná:
4. 4. 2018
5. 4. 2018

od 13:00 do 18:00
od 13:00 do 17:00

V letošním roce zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Můžeme dítě přijmout i předčasně, a to v případě, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 Je-li dítě narozeno v době od září do konce prosince 2012, je podmínkou jeho
přijetí k plnění povinné školní docházky také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení.
 Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2013 je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Doklady nutné k zápisu:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
Odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona)
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 doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést
diagnostiku svého dítěte u výše uvedených zařízení ještě před konáním zápisu. Oba
odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být
řediteli školy doručena do 30. dubna 2018. V praxi je možný případ, že v době
zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě
posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro
doložení obou odborných posouzení. Upozorňujeme, že ve školském poradenském
zařízení je nutné se předem objednat.
K zápisu se dostaví také zákonní zástupci s dětmi, kterým již byla povinná školní
docházka odložena. Zákonný zástupce s sebou přinese rozhodnutí o odložení školní
docházky.
Přednostní přijetí:
Přednostně přijímáme žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku – viz
kritéria přijetí.
Průběh zápisu:
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem.
Zápis provádí vždy dvojice pedagogů školy. Zákonný zástupce předloží vyplněnou
žádost (vyplnění bude možné již před vstupem do místnosti pro zápis). Zapisující
učitel přidělí ke každé žádosti registrační číslo. Protože správní rozhodnutí není
vydáváno okamžitě, bude pod tímto registračním číslem dítě evidováno pro účely
vydání oznámení o přijetí. Žádost se podává v jednom vyhotovení a vyplňuje,
podepisuje a podává ji vždy jen jeden zákonný zástupce dítěte.
Při samotném zápisu se jeden z dvojice pedagogů bude věnovat komunikaci
s dítětem. Jeho cílem je zjistit, zda je dítě zralé pro vstup do školy. V případě, že
zjistí nějaké problémy, bude o nich hovořit se zákonným zástupcem.
Druhý z pedagogů mezitím povede rozhovor se zákonným zástupcem. Společně
vyplní "Dotazník o žákovi", který slouží jako základní informační podklad pro
evidenci žáka. Správnost údajů stvrzuje zákonný zástupce i pedagog podpisem.
Zároveň je možno prodiskutovat individuální zvláštnosti dítěte.

