Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník č.p. 196, 270 06 Kounov,
IČO:47016922 Tel.: 313 578 888
________________________________________________________________________
Č.j.: ZS/082022
V Kounově dne 24.2.2021
Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kounov,
Kounov 196, okres Rakovník, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022:
Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/2023 se koná dne 6.4.2022.
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:
přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení );
občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude
nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů,
tj. po provedení kontroly bude skartován);
v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké
adrese.
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:
přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení );
žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení );
občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem
bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů,
tj. po provedení kontroly bude skartován);
kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní
docházky;
kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.
K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu
rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy

rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění.
Zápisu se opětovně účastní zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při
minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.
Doručení žádosti do školy:
1. do datové schránky školy (ID schránky je jwnsvm2),
2. e-mailem

na podatelna@zskounov.cz s uznávaným

elektronickým

podpisem

zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy
5. osobním podáním – kancelář školy
6. osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu
Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen
v den zápisu právní akt (správní řízení).
Průběh zápisu do 1 . třídy:
každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní
zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní
docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 7. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením
na hlavním vchodu do budovy školy;
zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak
neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu,
dítě si mezitím pohraje v připravené třídě;
rodič s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel
formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost
dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní
představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližne 20 minut.).
Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá
odměna. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby
se děti mohly seznámit se školním prostředím a vybavením tříd. Budeme se velmi těšit
na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče
s dětmi odcházet.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne
7. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.
O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle
zveřejněných kritériích .Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají
účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky
Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:
•

Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.

•

Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní
docházky.

•

Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru
dětí k přijetí do stanoveného počtu los.
Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené
do 31. 8. 2016. Lze zapsat i děti, které se narodily v období
od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené
od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.V případě neúplné rodiny je nutný
souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.
Odklad povinné školní docházky
Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude požádáno o odklad povinné školní docházky.
O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte do
6. 4. 2021. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje
ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání
dítěte a o možných způsobech jeho plnění.
Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit
1) svého dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
2) školské poradenské zařízení a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní
docházky.
O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy
rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění. Zápisu se opětovně
účastní zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad
povinné školní docházky.
O přijetí Vašeho dítěte budete informováni nejpozději 22. 4. 2021 a v souladu s § 67 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude
součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního
řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
můžete ale požádat o jeho vydání (stejnopis). Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem
zveřejnění na úřední desce školy a na dveřích školy.
Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení.
(Příklad: 22. 4. 2021 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno.
Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy poslední 15. den lhůty pro odvolání
je úterý 7. 5. 2021. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci ve středu 8. 5. 2021.) Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka
školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání
mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením
do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného
převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem
nabývá právní moci. V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu
odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

Ing. Lenka Krejcarová, ředitelka ZŠ a MŠ Kounov

