Základní škola a mateřská škola Čestlice, Na návsi 3, Čestlice, 25101 Říčany
Zápis do 1. ročníku do základní školy pro školní rok 2020/2021





úterý 14. dubna 2020 od 15:00 do 18:00
budova základní školy v Čestlicích
bude otevřena jedna třída 1. ročníku
bude přijato 21 dětí

Do 1. ročníku budou přijaty:
Spádové děti - děti s trvalým pobytem v obci Čestlice
Pokud nebude naplněna 1. třída spádovými dětmi, mohou být přijaty
nespádové děti (nemají trvalý pobyt v obci Čestlice) dle následujících kritérií:
1. Dítě má sourozence v ZŠ Čestlice
2. Ostatní děti budou přijímány do naplnění kapacity 1. třídy (21 dětí), ředitel školy rozhodne
o přijetí podle pořadí určeného losem.
V případě naplnění kapacity 1. třídy jsou děti odkázány na spádovou školu.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31.8.2020 dosáhnou věku 6 let (narozené 1.9.2013 –
31.8.2014), a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad povinné školní docházky.
K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad povinné školní docházky.
Nutné předložit (formální část zápisu):
-žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
(formulář na stránkách školy, ve škole, v MŠ Čestlice),
-rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas,
-u starších dětí doklad o odkladu školní docházky,
-v případě opatrovnictví a pěstounství kopii rozhodnutí soudu,
K zápisu se musí dostavit s dítětem zákonný zástupce. Příchodem k zápisu zákonný zástupce souhlasí
s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.
V případě, že se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní
termín. Lze provést zápis v daném termínu i bez přítomnosti dítěte (nemoc, dítě mimo domov).
Pravidla pro odložení školní docházky
Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů,
která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to doporučujícím vyjádřením školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa (formulář žádosti
o odklad na stránkách školy-dokumenty).
Termín podání žádosti o odklad je stanoven podle zákona do 30.4.2020. Žádost o odklad možno
vyřídit v den zápisu do 1. ročníku.
Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o odklad vyhoví, zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému
dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání.
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Dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít dne 16.4.2020 (čtvrtek)
od 10:00 do 11:30 hod. v budově školy-Na Návsi 3, Čestlice, kancelář ředitele školy. Po uplynutí
tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu
řádně oznámeno.
Písemné rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude však součástí spisu dítěte
ve škole. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem, tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními čísly na webových
stránkách školy a ve vývěsce u vstupních dveří do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději
do 30.4.2020.
Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další škole,
kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. Informujte proto co nejdříve školu, do které
Vaše dítě nenastoupí.
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