Věk dítěte a zápis do ZŠ:
Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku v době do
31. 8. 2020 a děti starší s odloženou školní docházkou.
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září
2020 do prosince 2020 (doporučení PPP) a dále nadané dítě, kterému bude 6 let od ledna
2021 do června 2021 (doporučení PPP + odborného lékaře).
Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisní dotazník obdržíte u
zápisu nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách školy - v dokumentech.
V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, lze udělit
odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k
odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské
školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.
Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, musí předložit
písemnou žádost. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení
(PPP) + doporučením odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Tiskopis: Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte u zápisu nebo si ji můžete
stáhnout na internetových stránkách školy – v dokumentech. K vyšetření v PPP se musíte
objednat.
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
1. rodný list dítěte, u cizinců pas
2. občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
3. zápisní dotazník
4. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
5. případně žádost o odklad školní docházky (+ doporučení PPP + doporučení
odborného lékaře nebo klinického psychologa)
Co vaše dítě u zápisu čeká?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění, že se nemusí
ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný
rozhovor s dítětem. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, slovní zásoba a
řeč, způsob držení tužky, orientace v prostoru, poznávání barev, základních geometrických
tvarů, zvířátek, pohádek, základní matematická orientace do 5 apod. Rádi si poslechneme od
dítěte nějakou básničku nebo písničku.
Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena,
udržování pořádku na pracovním místě a v aktovce), a to vše v tempu, aby na něho ostatní
nemuseli čekat.
Měl by umět dodržovat určitý pravidelný denní režim - chodit včas spát, včas vstávat,
odbourat případný odpolední spánek.
Měl by mít schopnost alespoň 15 minut udržet pozornost, sledovat pohádku, naslouchat
vyprávění a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.

Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět kreslit a malovat bez velkého

přetahování, umět stříhat nůžkami, lepit, ...
Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým, umět pozdravit,
slušně požádat, poděkovat.
Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců.
Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole
společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti
na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad
tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

Vážení rodiče,
podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do
Základní školy Jinočany nebude v písemné podobě doručováno, ale bude oznámeno
-

zveřejněním seznamu přijatých na úřední vývěsce u hlavního vchodu do Základní
školy Jinočany

-

a na webových stránkách školy: www.skolajinocany.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den: 30.4.2020.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo, které při zápisu obdržíte.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o
jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

