Zápis do 1. tříd a přípravné třídy ve školním roce 2021/22
Termín: 7. dubna 2021
Čas: 14,00 – 17,30
Místo: budova Komenského, budova Benešovská
Zákonní zástupci se budou moci zapsat na konkrétní čas do časového rozvrhu v Mateřské
škole v Týnci nad Sázavou, časový rozvrh bude zpřístupněn v průběhu měsíce března.
Plnění povinnosti školní docházky







k zápisu se v doprovodu zákonných zástupců dostaví děti, které dovrší věku 6 let k 31.
srpnu 2021
děti s odkladem školní docházky z loňského roku
předběžně lze na písemnou žádost rodičů zapsat i děti, které dovrší šesti let od 1. 9.
2021 do 31. 12. 2021, podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského
zařízení (PPP, SPC)
podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od ledna do června 2022 je doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře
zákonní zástupci přinesou k zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte

1) Formální část zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst.
2, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
 jméno a příjmení tohoto zástupce,
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

2) Motivační část zápisu
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a školu mu představit jako bezpečné a
příjemné prostředí.
Obsah motivačního zápisu




rozhovor
cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte

Kritéria pro přijímání žáků do první třídy





přednostně budou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu spádové školy,
děti s jiným místem trvalého pobytu a praktickým bydlištěm v obci, pro kterou je
základní škola spádová,
ostatní děti,
je v organizační kompetenci ředitelky školy, na kterou budovu bude dítě do první třídy
umístěno.

Kapacita prvních tříd školního roku 2021/22 je 90 žáků. Seznam přijatých žáků pod
registračními čísly bude zveřejněna po 30. dubnu 2021 na webových stránkách školy.

Zápis do přípravné třídy









přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v poslední roce před zahájením povinné
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
o zařazení dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení
minimální počet dětí v přípravné třídě je deset, maximální patnáct
děti mohou navštěvovat školní jídelnu i školní družinu
k zápisu se děti v doprovodu zákonného zástupce dostaví v termínu stanoveném
ředitelkou školy (7. 4. 2021), s sebou rodný list dítěte, doklad totožnosti ZZ
zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o přijetí v období do konce května 2021

Žádost o odklad povinné školní docházky
K odkladu povinné školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství
školy.
Přílohy:



Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
Doručení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa.

Veškeré dokumenty by škole měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do první tříd,
nejpozději do konce dubna 2021.
Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, pomůže správní orgán nedostatky žadateli
odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. 2021.

Veškeré žádosti a způsob jejich podávání bude upřesněn v průběhu měsíce února.

Co by mělo dítě umět před zahájením povinné školní docházky?














Správně vyslovovat všechny hlásky.
Pozdravit, poděkovat, poprosit, vyřídit jednoduchý vzkaz.
Zarecitovat básničku, zazpívat písničku, vyprávět ve větách.
Správně držet tužku, umět vystřihnout jednoduché tvary.
Znát základní barvy.
Napočítat do pěti, poznat základní geometrické tvary.
zrakem rozlišit shody a neshody v obrázku.
Ve slově určit první a poslední hlásku. Vytleskat slovo po slabikách.
Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit.
Umět napoprvé poslechnout pokyny dospělého – dítě by si nemělo zvykat na
opakované pokyny, aniž by jednalo.
Umět si po sobě uklidit, udržovat si své místo v pořádku.
Být samostatný v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zip, zavázat tkaničky, samostatně
dodržovat hygienu, najíst se příborem.
Umět naslouchat, pozorovat a vnímat.

