Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, p. o.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE:

ZÁPIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

15. 3. 2017

1. LEGISLATIVA
a. věk, kdy dítě musí povinně k zápisu, upravuje zákon 561/2004 Sb. – školský zákon: § 36:
povinná školní docházka začíná ve školním roce, který následuje po dni, kdy dítě dovršilo 6
let (např. dítě oslaví 21.6.2017 své 6. narozeniny, od 1.9.2017 nastupuje do ZŠ). POZOR:
NESPLNĚNÍ TÉTO POVINOSTI JE PORUŠENÍM ZÁKONA ZE STRANY RODIČE!
Zápis do ZŠ u dítěte narozeného po 1.9.2017 – lze, ale:
září-prosinec: + doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
leden – červenec: + doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) + odborného
lékaře

b. spádová oblast, je dle zákona stanovena vyhláškou zřizovatele školy - OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci
(viz http://www.liberec.cz/files/uredni-deska/2017-03-

03/264_sml_vyhlaska_c_1_2017_skolske_obvody_spadovych_zakladnich_skol_v_liberci.pdf

c. proces: zákon 500/2004 Sb., správní řád: upravuje podmínky, průběh a práva rodiče a školy
(zde při přijímání žádosti), lhůty pro povinné vydání rozhodnutí ze strany školy, možnost odvolání
rodiče proti rozhodnutí o nepřijetí, definuje další vyšší instance, které posuzují oprávněnost vydaného
rozhodnutí ze strany školy a oprávněnost nároku rodiče na odvolání.

2. PRŮBĚH ZÁPISU NA ZŠ:
a. kdy: jednotně v celém Liberci ve čtvrtek, 20. dubna 2017
b. s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče (bačkory nebo návleky?)
c. kdo: musí se dostavit OSOBNĚ alespoň jeden z rodičů (POZOR, JSTE DOMLUVENI, NEBO
PLÁNUJETE BOJ O DÍTĚ A JEHO ŠKOLU?)

d. jak: nejde o „přijímací zkoušky“, pouze o správní úkon, který školy obvykle doplňují
motivační částí zaměřenou na zábavné aktivity pro dítě, které mají ilustrovat míru jeho
komplexní (rozumové, sociální, emocionální, tělesné) zralosti pro nástup na základní školu
e. …a co dítě? – podle novely školského zákona není nutné, aby k zápisu dítě přišlo.
Doporučení MŠ: vezměte je s sebou, na zápis a jeho důležitost děti intenzivně připravujeme,
pro dítě jej charakterizujeme jako příležitost dokázat, co vše se ve školce naučilo.
f. co se děje při zápisu: dítě hravou formou max. 20 minut řeší zadání učitele/učitelů –
nakresli postavu, pojmenuj barvy, básnička, písnička, adresa a datum narození, dokresli
obrázek podle vzoru, napodob tvar slova, přiřaď k sobě shodné tvary, seřaď tvary podle
velikosti, na které písmeno začíná slovo, vytleskej rytmus slova ZÁPISOVÝ LÍSTEK: pro
případ, že jdete na „dvojí“ zápis, tedy také do školy mimo spádový obvod, lístek odevzdáte
ve škole, do níž dítě od 1.9. 2017 opravdu nastoupí

3. KDY A JAK POŽÁDAT O ODKLAD:
a. proč: pokud dítě vykazuje neukončený vývoj v oblasti laterality (je levák nebo pravák?),
pozornosti (vydrží 15 minut mlčet a poslouchat?), pracovní připravenosti (zvládne úkol podle
slovního pokynu?), výslovnosti (má vadu řeči?), emocí (je plačtivé nebo vzteklé?), tělesné (je
drobné, nešikovné, neohrabané?)
b. koho: poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně pedagogické
centrum pro daný hendikep), které vydá doporučující nebo zamítavý posudek + odborného
lékaře (zpravidla pediatra), následně ředitele základní školy

c. termíny:
i. řediteli základní školy doručit neformální žádost o odklad do 20.4. 2017
ii. v mateřské škole nahlásit záměr požádat o odklad do 10.4.2017
iii. na poradenském zařízení dohodnout šetření na období do 20.4.2017
iv. řediteli základní školy doručit rozhodnutí o odkladu do nejpozději počátkem května
2017
v. v mateřské škole potvrdit schválený odklad do 10.5.2017
d. POZOR: POKUD DÍTĚ DOSTANE ODKLAD, MUSÍTE V PŘESTO DALŠÍM ROCE
K ZÁPISU na ZŠ ZNOVU, NEBOŤ DÍTĚ NENÍ AUTOMATICKY PŘIJATO!!!

