Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Měšická 322, 250 65 Líbeznice

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
Kdy proběhne zápis k povinné školní docházce:
Řádný termín zápisu proběhne v sobotu 9. dubna 2022, náhradní termín ve čtvrtek 21.dubna 2022 od 13. do 17.
hodin. Před samotným zápisem bude nutná elektronická registrace. Aplikace elektronické registrace bude
spuštěna v pondělí 7.března 2022 od 12.00 hodin do neděle 3.dubna 2022 do 10.00 hodin.
Jaké dokumenty jsou k zápisu zapotřebí?
K zápisu dítěte je potřeba doložit:
•

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022/2023

•

Rodný list dítěte (kopie)

•

Doklad totožnosti zákonného zástupce

K odkladu školní docházky je potřeba doložit:
•

Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023

•

Doporučení příslušného školského poradenského zařízení

•

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

K předčasnému zápisu dítěte je potřeba doložit:
•

Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro školní rok 2022/2023

•

Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení

•

Vyjádření odborného lékaře (klinického psychologa)

K zápisu dítěte do přípravné třídy je potřeba doložit:
•

Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023

•

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

•

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

•

Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky

Před podáním žádosti k zápisu dítěte do přípravné třídy je nutné nejprve žádat o odklad povinné školní docházky.
Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:
•

děti ze spádového obvodu školy

•

děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky

•

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

Jakou právní normou se zápisy do ZŠ řídí?
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Měšická 322, 250 65 Líbeznice
V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku (narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016), pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být
přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Kdo musí přihlásit dítě do školy?
Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.
Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?
Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.
Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?
Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku a
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen
škole doručit nejpozději v den zápisu.
Kdy musím své dítě přihlásit?
Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do spádových obcí až po konání zápisu – kdykoli poté.
Musí být u zápisu dítě?
Přítomnost dítěte u zápisu není povinná.
Pokud dítě není zralé do školy?
Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením
pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud
požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu, rodiče je v tento den dodají společně se Žádostí
o odklad do školy.
Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?
Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?
Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných
právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do
30 dnů po konání zápisu. Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat
odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu.

V Líbeznicích dne 1.2.2022

