ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
pro školní rok 2021/22
Zápis do první třídy se uskuteční v týdnu od 19.- 21.4.2021.

Informace k zápisu:

Místo konání a čas konání:
Přijímací řízení se uskuteční 19.- 21.4.2021
Základní škola Mukařov, Školní 88, Mukařov
Pokud nebude možná fyzická přítomnost dětí a rodičů ve škole z důvodů vládních nařízení
(Covid 19), budete včas informováni o průběhu elektronického zápisu.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě na zápis k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. 2020 do 30.
4.2020 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon).
Pro školní rok 2021/2022 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36,37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o p

Pro školní rok 2021/22 škola otevře 2 první třídy po 26 dětech.
O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených
kritérií.
Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst
v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2021/22.
Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní
docházky.

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ
Zákonné kritérium:
1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy.
2. Dítě (s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy), které v Základní škole Mukařov
dostalo v minulém školním roce rozhodnutí o odkladu.
Upozorňujeme, že rozhodujícím dokladem o trvalém pobytu žadatele v obcích spádové oblasti
školy, zakládajícím nárok na spádovou příslušnost a přednostní přijetí do základní školy
Mukařov, je adresa trvalého pobytu uvedená v průkazu totožnosti zákonného zástupce
žadatele.

Pomocné kritérium:
1. Starší sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Mukařov.
2. Dítě pedagogického zaměstnance školy.
U zápisu budete potřebovat:
1. Občanský průkaz zákonného zástupce.
2. Rodný list dítěte (u cizinců povolení k trvalému pobytu – u cizinců se za trvalý pobyt považuje
též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.).
3. Rodiče dětí žádající o odklad školní docházky o jeden školní rok přinesou k zápisu
následující dvě doporučení:
a)

doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti
a dorost) nebo klinického psychologa,

b)

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogickopsychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum).

Upozorňujeme, že nájemní smlouva není dokladem trvalého pobytu žadatele a nezakládá nárok na
spádovou příslušnost. Vždy je rozhodující adresa v průkazu totožnosti žadatele. (Na základě nájemní
smlouvy si lze na MÚ trvalý pobyt zřídit.)
Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky a na spolupráci s Vámi.

Ve Mukařově dne 5. 3. 2020

Mgr. Kamila Volíková
ředitelka školy

