Zápis do 1. tříd v roce 2018
Termín a místo zápisu:
Ředitel ZŠ Sušice, Lerchova stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. tyto
dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:
4. dubna 2018 (středa) 14.00 - 17.00 hodin
a 5. dubna 2018 (čtvrtek) 14.00 - 17.00 hodin
zápis proběhne na ZŠ Sušice, Lerchova v pavilonu A.
V rámci zjednodušení zápisu budou od 14:00 v hale školy u vchodu do pavilonu A vydávány registrační
listy s pořadovým číslem a instrukcí následného.
Registrační čísla obdrží zákonní zástupci oba dva dny zápisu.
Informace k přijímání žáků:
1. Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018 a děti, které měly odklad školní docházky.
2. Na žádost rodičů mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2018 (následně nutno
doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).
3. Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a v případě
rozdílného bydliště i doklad o trvalém bydlišti dítěte. U starších dětí dále doklad o odkladu školní
docházky.
4. K zápisu je nutné se dostavit, i když budete žádat odklad školní docházky.
Odklad
Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Tuto žádost je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa předloží zákonní zástupci při zápisu dne 4. nebo 5. dubna.
2018.
Kritéria přijetí:
Základní škola plánuje otevřít celkem 3 třídy s celkovou kapacitou cca 87 žáků, takže by všichni
zájemci o přijetí mohli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni podle
následujících kritérií:
1. Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu (spádové oblasti) ZŠ Sušice, Lerchova budou v
souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. (§ 36 odst. 7) přijati do prvního ročníku základní školy ve
školním roce 2018/2019, pokud o to zákonní zástupci požádají.
2. Pro žáky, jejichž trvalé bydliště je mimo školský obvod ZŠ Sušice, Lerchova, stanovuje ředitel ZŠ
tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku (na základě § 164 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb.
(školský zákon)):
2.1. Starší sourozenec zapisovaného dítěte je dnes žákem ZŠ Sušice, Lerchova ul., a ve školním roce
2018/2019 bude nadále žákem ZŠ Sušice, Lerchova.
2.2. Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu (spádové oblasti) ZŠ T. G. Masaryka Sušice.
2.3. Ostatní zájemci (do naplnění kapacity).
Rozhodnutí o přijetí:
Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2, Zákona č. 561
v platném znění, po zpracování Žádostí o přijetí na webových stránkách školy a na veřejně přístupném
místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy). Předpokládaný termín uveřejnění bude nejdéle v pondělí
16. dubna 2018.
Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy

UPOZORNĚNÍ
Vydávání registračních (pořadových) lístků:
 od 14:00 v hale školy,
Registrační čísla obdrží zákonní zástupci po oba dva dny při zápisu. Děti, které obdržely rozhodnutí o
odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018 podléhají též výše uvedeným kritériím.
K zápisu potřebujete:
 občanský průkaz
 rodný list dítěte
Rozhodnutí o přijetí:
 seznam dětí, které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2, Zákona č. 561 v platném
znění, po zpracování Žádostí o přijetí na webových stránkách školy a na veřejně přístupném
místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy). Předpokládaný termín uveřejnění bude nejdéle
v pondělí 16. dubna 2018.
Žádost o odklad školní docházky:
 zákonný zástupce žáka požadující odklad povinné školní docházky tak činí písemně při zápisu.
Svou žádost doloží vyjádřením odborného lékaře a vyjádřením školského poradenského zařízení
Povinnost jít k zápisu:
 povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018 a děti, které
měly odklad školní docházky. Stejně tak i děti, které budou žádat o odklad školní docházky.
Děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2018 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce,
následně nutno doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
K ZÁPISU JE NUTNO PŘINÉST
 RODNÝ LIST DÍTĚTE
 OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČŮ
 PŘÍPADNĚ TAKÉ ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ ODKLADU V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM
ROCE
BEZ TĚCHTO DOKLADŮ NEBUDE MOŽNO ZÁPIS PROVÉST

