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INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Registrační číslo:
1. Dítě zastupuje u zápisu k základnímu vzdělávání po vzájemné dohodě zákonných zástupců
jeden z nich.
2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu
uchazečů pod registračním číslem na hlavním vchodu do budovy školy, na úřední desce
školy a na webových stránkách školy (www.zssvisle.cz záložka „Aktuality“) od 17. 4. 2019
do 6. 5. 2019.
3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti zákonného
zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, za doručená.
4. Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci
předáno na požádání do vlastních rukou v kanceláři školy do 30 dnů od vydání rozhodnutí.
5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude doručeno poštou formou dopisu
určeného do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.
6. Povinná školní docházka bude dítěti odložena na základě písemné žádosti zákonného
zástupce (formulář na www školy nebo u zápisu) a doložení doporučujících vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
v době zápisu.
7. Zákonnému zástupci dítěte, kterému byla odložena školní docházka, bude písemné
rozhodnutí ředitele školy předáno osobně v kanceláři školy v dohodnutém termínu.
Upozorňujeme na zákonnou povinnost vzdělávání dítěte s odkladem školní docházky
v předškolní třídě mateřské školy nebo v přípravné třídě základní školy.
8. 23. 5. 2018 v 16:00 hodin Vás zveme na setkání s budoucími prvňáčky, zákonnými zástupci
a třídní učitelkou.
Vašim dětem nabízíme bezpečné prostředí, individuální přístup, podporu talentů, výuku
angličtiny, práci s počítačem, tradiční i netradiční sporty, plavecký výcvik, školu v přírodě,
základy podnikání, projektové dny, výlety a exkurze, školní družinu, zájmové kroužky a další
zajímavé aktivity.
Vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na nové žáky i na vzájemnou spolupráci.

1. 3. 2019

Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel školy
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Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy
Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky na základě podání písemné žádosti
zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání u zápisu a splnění následujících
kritérií:
1. Dítě splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. Zákona
č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
2. Dítě s trvalým pobytem na území města Přerova vzhledem k Obecně závazné vyhlášce
č. 5/ 2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova
3. V případě vyššího počtu uchazečů rozhodne o přijetí dítěte losování
Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevření dvou prvních tříd.
Kritéria nabývají účinnosti dne 1. března 2019
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Poučení o odkladu školní docházky
Dítěti bude odloženo plnění povinné školní docházky na základě podání písemné žádosti zákonného
zástupce o odklad povinné školní docházky v době zápisu (formulář bude poskytnut u zápisu nebo je
k dispozici na www školy) a doložení doporučujících vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doloží u zápisu zákonný zástupce na základě vyšetření
dítěte).
§ 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.

