
INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
 
Vážení rodiče, 

 
děti můžete zapsat do 1. třídy na školní rok 2018/2019  kdykoliv v pracovní dny od 1. 4. 2018 do 
30. 4. 2018 v kanceláři školy v ul. Smetanova od 7.30 do 15.00, v jiný čas po předchozí domluvě.  
Dítě musí zapsat jeho zákonný zástupce (opatrovník, pěstoun). 
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 
Pokud to nevylučuje zdravotní stav dítěte nebo jiný podobný vážný důvod, doporučujeme 
přijít společně s Vaším dítětem k  ZÁPISU 6. 4. 2018, 14.00 – 18.00. 
 
PRŮBĚH ZÁPISU 
 
Zápis bude probíhat „hravou“ formou, děti po cestě k zapisujícímu učiteli budou plnit několik úkolů, 
na které se mohou těšit (malování obrázku, navlékání korálků, házení míčků…). Seznámí se tak 
nenásilně s prostředím školy, třídami i učiteli. 
Zapisovat budeme v šesti třídách, abyste nemuseli před třídou dlouho čekat. Je naprosto jedno, 
který z učitelů vás zapíše nebo v kolik hodin se k zápisu dostavíte. Pořadí zapsaných dětí nemá 
žádný vliv na jejich přijetí! 
Ve škole vyplníte: Zápisový lístek 
   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
   Žádost o umístění ve školní družině – pouze předběžně, abychom měli 
přehled, jaký bude zájem o ŠD z řad budoucích prvňáčků. Závazná přihláška do ŠD se bude 
vyplňovat až na začátku školního roku. 
 
PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA 
 
Při zápise podáte žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O jeho přijetí nebo 
nepřijetí bude rozhodnuto ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 
v posledním znění, není toto rozhodnutí rodičům automaticky zasíláno nebo předáváno osobně, 
ale bude oznámeno následujícími způsoby: 
a) zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vývěsce ZŠ v ulici Smetanova 
b) na webových stránkách školy (www.zssmprelouc.cz) v záložce „Pro předškoláky“. 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu minimálně 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je 4. 5. 2018. 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Proto 
od zapisující učitelky dostanete při zápisu přiděleno registrační číslo. 
O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude uloženo 
ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě vydáváno, můžete ale požádat 
v kanceláři školy o jeho opis. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno rodičům v písemné podobě dopisem 
s doručenkou. 
 
Přestože absolutně nepředpokládáme, že by bylo zapsáno tak velké množství dětí, že je 
nebudeme moci všechny přijmout, musíme vyhovět všem právním předpisům, které ve školství 
platí a stanovit 
 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 
 
 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ   5 bodů 
 2. Dítě s trvalým pobytem v Přelouči mimo spádovou oblast ZŠ  2 body  

    Dítě s trvalým pobytem v obci, která nemá spádovou ZŠ   2 body 
    Dítě, jehož starší sourozenec/sourozenci navštěvuje/jí naši školu 2 body 

Doplňková kritéria (použití v případě shodnosti bodů v základních kritériích): 

http://www.zssmprelouc.cz/


 1. Dítě, jehož starší sourozenec navštěvoval naši školu   1 bod 
 2. Dítě, jehož rodič je zaměstnancem školy     1 bod 
V případě bodové shodnosti bude volba provedena losováním za přítomnosti zřizovatele a rodičů. 
 
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 
Pokud budete žádat o odklad povinné šk. docházky je třeba doložit obě tato doporučení: 
1. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické 
poradny). Detašované pracoviště PPP v Přelouči je na naší ZŠ – I. stupeň, vchod z ulice Žižkovy. 
www.ppp-pardubice.cz 
tel. číslo 466 410 327 
2. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře Vašeho dítěte) nebo klinického 
psychologa. 
Pokud již obě tato doporučení máte vyřízena, vezměte je s sebou k zápisu a odklad Vám bude 
vyřízen ihned. 
Pokud ne, dostavte se s nimi do kanceláře školy, nejpozději do 30. 4. 2018. 
Prosíme rodiče, kteří uvažují o vyjádření PPP, aby se zde objednali co nejdříve. Žádost o odklad 
musí být vyřízena nejpozději do 30. 4. 2018, objednávat se tudíž v PPP až po zápisu bude 
velmi pravděpodobně znamenat, že z časových důvodů již nebude možnost Vaše dítě vyšetřit. 
Začátek povinné šk. docházky lze odložit nejdéle do zahájení šk. roku, v němž dítě dovrší osmý 
rok věku.  
 
PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY 
 
Uvažujte o něm, pokud máte pocit, že Vaše dítě je nejen velmi nadané, ale zároveň sociálně 
vyspělé zvládat vstup do kolektivu a schopné bezproblémové samoobsluhy. 
 
Pokud bude Vašemu dítěti 6 let v období 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018: 
K zápisu s sebou přineste doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. 
pedagogicko-psychologické poradny). 
Detašované pracoviště PPP v Přelouči je na naší ZŠ – I. stupeň, vchod z ulice Žižkovy. 
www.ppp-pardubice.cz 
tel. číslo 466 410 327 
Pokud toto doporučení ještě nemáte, je třeba si jej co nejrychleji obstarat a teprve po jeho dodání 
do školy bude moci být Vaše žádost kladně vyřízena. 
 
Pokud bude Vašemu dítěti 6 let v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019: 
K zápisu s sebou přineste doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. 
pedagogicko-psychologické poradny) a doporučující posouzení odborného lékaře. 
Pokud tato doporučení ještě nemáte, je třeba si je co nejrychleji obstarat a teprve po jejich dodání 
do školy bude moci být Vaše žádost kladně vyřízena. 
 
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
 
Bude se konat 14. 6. 2018 v 16.30 již ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat a s učitelkou, 
kterou bude mít. Zde se dozvíte všechny podrobnosti o budoucí šk. docházce, včetně seznamu 
pomůcek, které škola dětem zakoupí a těch, které máte během prázdnin obstarat. Na tuto 
schůzku budete osobně pozváni dopisem. 
 

NEZAPOMEŇTE, ŽE VAŠE DÍTĚ SE MÁ DO ŠKOLY (I K ZÁPISU) PŘEDEVŠÍM TĚŠIT! 
 

I my se těšíme na své budoucí prvňáčky a na spolupráci s Vámi. 
 
 
V Přelouči 28. 2. 2018       Mgr. Magda Pacáková 
                  ředitelka školy  


