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Organizace zápisu pro místo poskytovaného vzdělávání
Orlová-Lutyně Školní 862
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k
povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat
v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Organizace zápisu
Zápis se bude konat od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy
1. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu spádově patřící do
ZŠ Orlová-Lutyně Školní 862. Přijímáme žáky i z jiných spádových oblastí.
2. Žáci jsou přijímáni do počtu 70.
Průběh zápisu
Zápis se bude skládat pouze z části formální, motivační část se neuskuteční:
1.

Část formální – podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + pokud žádáte o
odklad povinné školní docházky i žádost o odklad povinné školní docházky +
pokud žádáte o předčasné vřazení dítěte k povinné školní docházce i žádost o
vřazení dítěte k povinné školní docházce) učinit písemně nebo ústně do
protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:
1. zaslat elektronickou přihláškou https://skolniorlova.edupage.org/register/ a přijít podepsat na sekretariát
školy od 22. 4. 2021 (8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00) do 23. 4. 2021 (8:00 –
12:00)

2. osobní podání: od 22. 4. 2021 (8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00) do 23. 4. 2021
(8:00 – 12:00) osobně na sekretariátu školy
3. do datové schránky školy
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
5. poštou
6. zaslat emailem na adresu t.kapiasova@zsskolni.org a přijít podepsat od
22. 4. 2021 (8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00) do 23. 4. 2021 (8:00 – 12:00)
osobně na sekretariát školy
Při podpisu žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce
přinést rodný list dítěte.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce
dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona,
kterými jsou:






jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle §
19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní
škola),
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného
zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k
tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:



jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro
doručování.

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad
školní docházky.
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo
vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující
vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
(viz informace k odkladům).

Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného 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 je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na
základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k
povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Oznámení o přijetí
Ředitel školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
podle §46 školského zákona, za podmínek stanovených v §36 téhož zákona.
Rozhodnutí si vyzvedněte v kanceláři školy ve dnech 10. až 12. května 2021
od 8:00 do 15:00.

