Informace k zápisu
Na základě § 46, odstavce (1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, je stanoven zápis dětí do 1. třídy Základní školy Pavlínov
okres Žďár nad Sázavou na den 16. dubna 2021 od 13:30 hodin v budově školy (popřípadě
distanční formou). Pokud se ve stanovený den nemůžete s dítětem dostavit, kontaktujte nás
prosím na tel. čísle 777753975 nebo na zs.pavlinov@centrum.cz.

K zápisu si rodiče přinesou:
-

rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
žádost o přijetí, dotazník pro rodiče, popř. žádost o odklad – příslušné
formuláře lze stáhnout na webu školy, vyzvednout ve škole, či vyplnit na
místě
rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáno zákonným zástupcům v den zápisu

Možnost odkladu povinné školní docházky: § 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, 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.
Pokud chtějí rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte, doručí:
-

žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2021.
o žádosti budou informovat u zápisu
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude vydáno po dodání všech
příslušných příloh

Do I. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného
zástupce, poštou nebo osobním podáním ve škole

Na webových stránkách jsou informace ke stažení www.zspavlinov.cz

V Pavlínově 6. 3. 2021

Mgr. Lenka Lišková
ředitelka školy

