ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Datum a místo zápisu:
 středa 2. 4. 2020 od 14.00 do 18:00 hod.
 Budova 1. stupně základní školy.

Doklady k zápisu:
 průkaz totožnosti zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 povolení k pobytu (cizinci)

Přijetí dětí:
Pracoviště: Základní škola Bezděkov nad Metují
K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme děti, které přijdou k zápisu a
splní zákonné podmínky a kritéria pro přijetí. Do 1. třídy bude přijato max. 12 dětí.
Pracoviště: Základní škola Police nad Metují
K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme děti, které přijdou k zápisu a
splní zákonné podmínky a kritéria pro přijetí. Děti budou do 1. třídy přijímány do výše 25 žáků
v běžné třídě. Celkem budou v případě naplnění otevřeny dvě běžné třídy, tzn. že do prvních tříd
bude přijato max. 50 dětí, a to z kapacitních důvodů.
Kritéria přijímání k základnímu vzdělání
Při přijímání dětí do 1. ročníku základního vzdělávání vychází ředitel školy z hlavních kritérií
uvedených v následující tabulce:
Hlavní kritéria
Trvalý pobyt dítěte
Individuální situace dítěte

bodové hodnocení
Police nad Metují, Velké
Petrovice, Bezděkov nad Metují
Základní
školu
navštěvuje
v termínu zápisu sourozenec.

Dítě přednostně přijato.
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Věk dítěte:
K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené od 1. září
2013 do 31. 8. 2014. K zápisu se musí dostavit i děti, které měly odklad školní docházky a
neúčastnily se loňského zápisu.
K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě,
které dosáhne 6. roku věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –
Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě,
které dosáhne 6. roku věku v době od 1. 1. do 30. 6. 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ –
Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Průběh zápisu:
Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část.
Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální
části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá
nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační
posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí
zápisu.

Rozhodnutí o přijetí:
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy:
www.zspolice.cz.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění: 2. 5. 2020.
 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190
 Telefon: 491 580 084
 E-mail: sulcova.jana@zspolice.cz
 Internetové stránky: www.zspolice.cz
Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti u zápisu.
O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho
vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte po telefonické domluvě v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky:
Rodiče žádost o odklad školní docházky odevzdají základní škole v průběhu zápisu, nejpozději
však do 30. 4. 2020, a to včetně obou příloh:
 doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
 doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa, logopeda.
Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Police nad Metují, okres Náchod
 Police nad Metují
 Bezděkov nad Metují
 Velké Petrovice.
K zápisu na naší škole mohou přijít i děti z jiných školských obvodů.
Mgr. Karel Nývlt
ředitel školy

