Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice,
pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem,
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ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Ředitel ZŠ a MŠ – DC Hranice, Struhlovsko 1424, Hranice 753 01, pobočný spolek pro pomoc
postiženým dětem Mgr. Zdeněk Škrobánek vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat
při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí
předpokládaný počet žáků, které lze k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ – DC Hranice přijmout
s ohledem na kapacitu základní školy uvedenou ve školském rejstříku.
Na základě § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitel ZŠ a MŠ – DC Hranice, Struhlovsko 1424, Hranice
753 01, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem tato kritéria pro přijetí žáků
k základnímu vzdělávání:
KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
v Základní škole
o

Celková kapacita ZŠ činí 26 žáků.

o

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

o

Termín podání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání je stanoven od 1. 4. 2022 do 30. 4.
2022. Termín zápisu do ZŠ na školní rok 2022/2023 je stanoven na 21. 4. 2022.

o

O přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami bude rozhodnuto na základě odborného
posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost, popř. také specializovaného pracovníka z oboru dětské
psychiatrie a neurologie.
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V průběhu od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto
způsobem:
1. do datové schránky školy (wss7da7)
2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy.
Dne 21. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 bude možno uskutečnit osobní předávání Žádosti do 1. tříd
s patřičnou dokumentací.
K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit:
Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle
§16 odst. 9. a kopii rodného listu dítěte.
K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit:
Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii
rodného listu dítěte.
O výsledcích přijímacího řízení budou rodiče a zákonní zástupci vyrozuměni osobně e-mailem
a následně písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to
nejpozději 15. 5. 2022. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce
pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti a bude rodičům a zákonným
zástupcům sdělen prostřednictvím e-mailu.
Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu povinné školní docházky.
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Dokumenty nutné k Zápisu do 1. tříd lze stáhnout na webových stránkách školy:
http://www.detskecentrumhranice.cz/uredni-deska
Zápisní lístek do 1. třídy
Žádost o přijetí
Žádost o odklad školní docházky

