Zápis do 1. třídy pro 2021/22
budou probíhat od 7. 4. do 16. 4. 2021 do 15:00h
Koordinátor:

Mgr. Jarmila Hrdinová

tel.: 734 313 352

e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu
s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 je vydáno toto
opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
1. Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.
Bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole. (Proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.)
Přesto, že zápisy budou probíhat na obou pracovištích školy (Švermova i Zámek), můžete, milí
rodiče, žádosti určené na Zámeckou školu doručit i na budovu Švermova, na zadní stranu obálky
napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- ZÁMEK
2. Pokud žádáte o zápis, potřebujete:
a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE a b) ZÁPISNÍ LIST.
Oba formuláře si můžete vytisknout z našich webových stránek nebo vyzvednout již vytištěné v bývalé
čekárně školní zubní ordinace (vedle hlavního vchodu školy) ve dnech 7. – 16. 4. 2021 od 8:00-13:00h.

c) Neověřenou kopii, scan nebo foto RODNÉHO LISTU dítěte /u cizinců pas.
--------------------Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doložíte OPRÁVNĚNÍ dítě zastupovat.
3. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku dodejte:
a) nově ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE a b) ZÁPISNÍ LIST.
Oba formuláře si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout vytištěné v bývalé čekárně
školní zubní ordinace (vedle hlavního vchodu školy) ve dnech 7. – 16. 4. 2021 od 8:00-13:00.

c) Neověřenou kopii, scan nebo foto RODNÉHO LISTU dítěte /u cizinců pas.
d) kopii ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ ODKLADU v případě, že máte rozhodnutí z jiné školy.
--------------------Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doložíte OPRÁVNĚNÍ dítě zastupovat.
4. Pokud žádáte o odklad školní docházky, potřebujete:
a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, b) ZÁPISNÍ LIST a c) ŽÁDOST O ODKLAD
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
Formuláře si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout vytištěné v bývalé čekárně školní
zubní ordinace (vedle hlavního vchodu školy) ve dnech 7. – 16. 4. 2021 od 8:00-13:00.

d) Neověřenou kopii, scan nebo foto RODNÉHO LISTU dítěte /u cizinců pas.
e) VYJÁDŘENÍ PPP/SPC +
ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA (zajistěte si
tyto dokumenty již nyní, ať je možno předložit již s žádostí. Z důvodu rychlého průběhu správního
řízení nejdéle do 30. 4. 2021 !!!)
--------------------Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doložíte OPRÁVNĚNÍ dítě zastupovat.

5. Způsoby podání žádosti:
Všechny žádosti, prosíme, doručit v termínu od 7. 4. do 16. 4. 2021 do 15:00h (to už musí být
žádost ve škole).
Zákonný zástupce si vybere z následujících možností:
a)VHODIT DO SCHRÁNKY ŠKOLY U VCHODU:

Tuto možnost preferujeme a byli bychom moc rádi, abyste ji využili z důvodů zdraví nás
všech. MOC DĚKUJEME!





Vyplňte všechny podklady a podepište je, nezapomeňte uvést Váš e-mail a mobilní číslo,
sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
Přiložte kopii rodného listu dítěte
Vhoďte do schránky u vchodu školy my Vám druhý den e-mailem nebo telefonicky potvrdíme,
že jsme vše dostali
Na zadní stranu obálky napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY buď BUDOVA ŠVERMOVA
nebo ZÁMEK

b)POŠTOU:

Tuto možnost také vítáme.
Vyplňte všechny podklady a podepište je, nezapomeňte uvést Váš e-mail a mobilní číslo, sdělíme
Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 Přiložte kopii rodného listu dítěte
 Pošlete na adresu Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4, Švermova 4, 591 01 ZR
TI, KTEŘÍ, CHTĚJÍ NA ZÁMEK ZŠ Zámek (odloučené pracoviště), Zámek 4, 591 01 ZR
 Na zadní stranu obálky napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY buď BUDOVA ŠVERMOVA
nebo ZÁMEK
c)DATOVOU SCHRÁNKOU:
 Vyplňte všechny podklady a podepište je, nezapomeňte uvést Váš e-mail nebo mobilní číslo,
sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 Přiložte kopii, scan nebo foto rodného listu dítěte


Pošlete do datové schránky ID

su2mqk5

d)E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM: (nelze bez elektronického podpisu!)




Vyplňte všechny podklady a podepište je, nezapomeňte uvést Váš e-mail a mobilní číslo,
sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
Přiložte kopii, scan nebo foto rodného listu dítěte
Pošlete na e-mail: skola@4zszdar.cz

e)OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE:



Pouze ve výjimečných případech (např. cizinci, dítě s asistentem, …)
Pro osobní setkání nutné kontaktovat školu s návrhem termínu schůzky do 7. 4. 2021
na e-mail: skola@4zszdar.cz nebo hrdinova@4zszdar.cz

6. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ dětí do 1. ročníku se nemění, najdete je na webu školy

7. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky
z loňského roku.
8. Zapsány mohou být také děti, které mají 5 let k 31. 8. 2021: Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně
vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021, zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ PPP nebo SPC,
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ PPP nebo SPC +
odborného lékaře (pediatra).

9. Přehled termínů:
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

7. 4. - 16. 4. 2021

ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÝM
ZÁSTUPCŮM e-mailem DO:

5. 5. 2021

MOŽNOST VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ:
(podle §36 odst. 3, zákona č. 500/2004Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů)

před vydáním rozhodnutí o přijetí po domluvě přes
e-mail: skola@4zszdar.cz

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ
na webu školy a na dveřích školy (i v Zámku):

7. 5. 2021

ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:

7.-10. 5. 2021

MOŽNOSTI NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PO VYDÁNÍ
ROZHODNUTÍ: (podle § 38 odst. 1, zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů)

po obdržení rozhodnutí o nepřijetí po domluvě
přes e-mail: skola@4zszdar.cz

PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K
ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

do 30. 4. (nejpozději však do 31. 5. 2021)

10. Kdy mohou rodiče podat žádost o odklad povinné školní docházky:
 pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé (nutno doložit VYJÁDŘENÍ PPP/SPC +









ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA)
začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě
dovrší 8 let věku
pokud nemá žádost o odklad předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami a také pokud chybí
posudky PPP/SPC, odborného lékaře nebo klinického psychologa, správní orgán vyzve žadatele,
aby nedostatky odstranil a doložil oba posudky do 30. 4. 2021
nedodrží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučené posudky, nebo
neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021)
neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení
rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo
po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován o
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU, NA KTEROU JSME PYŠNI, A KTERÁ NABÍZÍ ŽÁKŮM MNOHO
ZAJÍMAVÉHO.
Hlavní budova i škola zámecká nabízí své pěkné charakteristické prostředí, materiální i výukové zázemí

-

skvělé aprobované učitele, příjemnou atmosféru
odborníky – výchovné poradce, školního psychologa, metodika prevence
vybavení ICT – ve všech třídách interaktivní tabule nebo dataprojektor, 3 počítačové učebny
krásné hřiště a dvě prostorné tělocvičny, výuka plavání od 1. ročníku (budova Švermova)
cvičení v Sokolovně, blízkost přilehlého parku (budova Zámek), plavání ve 2. a 3. třídě
velká úspěšnost přijetí žáků z 5. r. na osmiletá gymnázia a také úspěšnost přijetí žáků 9. r. na SŠ
péče o žáky s SVP
nabídka mimoškolních aktivit
kulturní akce, projekty, sportovní soutěže
školní družina 1. -5. třídy
prevence sociálně patologických jevů a další preventivní programy, třídnické hodiny
v 6. ročníku možnost - matematická třída
výborná kuchyně s výběrem ze dvou jídel
školní bufet (v budově Švermova), školní dvůr (v budově Zámek) a spoustu dalšího

Těšíme se na shledání, až to situace dovolí

PaedDr. Jaroslav Ptáček

