INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Vážení rodiče,
povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
Na základě doporučení MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady:
(Neplatí pro Žádosti o odklad, budou mít samostatný termín.)
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem
- poštou
- vhozením do školní poštovní schránky školy
- osobně v následujících dnech
pondělí
12. dubna
9 – 12 h
úterý
13. dubna 14 – 17 h
středa
14. dubna
9 – 12 h
PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
Škole doručíte 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
rozhodnutí o přijetí rodičům automaticky zasíláno nebo předáváno osobně, ale bude oznámeno
následujícími způsoby:
a) zveřejněním seznamu přijatých 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
10. 5. 2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo
Vám bude
- osobně předáno – pokud se dostavíte s dokumenty do školy osobně v uvedené termíny
-zasláno e-mailem – pokud využijete jinou možnost předání dokumentů než osobní
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 rodičům zasíláno.
Předpokládáme otevření tří prvních tříd, celkový počet přijatých žáků by potom byl max. 81. (V souladu s
vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a počtem spádových žáků). Pokud by počet žádostí tento limit
převyšoval, budeme při přijímání žáků uplatňovat níže uvedená kritéria.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ
dle Obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 6/2015
2. Starší sourozenec (1 nebo více) navštěvuje a po 1. 9. 2021 bude navštěvovat naši školu
3. Rodinný příslušník je zaměstnancem školy
4. Skutečné bydliště dítěte je ve spádovém obvodu školy
5. Trvalý pobyt dítěte je na území města Přelouče
(tzn. Přelouč, Lhota, Škudly, Lohenice, Mělice, Klenovka, Tupesy, Štěpánov)
V případě bodové shody bude volba provedena losováním za přítomnosti zřizovatele a rodičů.

5 bodů
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

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.
S doporučeními se dostavte do školy 27. 4. 2021 10 – 12 h, 14 – 16 h.
Prosíme rodiče, kteří uvažují o vyjádření PPP, aby se zde objednali co nejdříve.
27. 4. již musíte přijít do školy s doporučením PPP a dětského lékaře.
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. 2021 – 31. 12. 2021:
K zápisu s sebou přineste doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. pedagogickopsychologické 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. Bez tohoto doporučení nelze dítě do školy přijmou.
Pokud bude Vašemu dítěti 6 let v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022:
K zápisu s sebou přineste doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. pedagogickopsychologické 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.

SEZNÁMENÍ SE ŠKOLOU
Naši budoucí prvňáčci se společné setkají s budoucí třídní učitelkou v červnu, pokud to epidemiologická
situace dovolí. O termínu budete informováni e-mailem. Toto setkání bude trvat přibližně hodinu a bude
bez přítomnosti rodičů. Své dítě předáte v 16.00 třídní učitelce a za hodinu si jej před budovou školy
vyzvednete. Děti se navzájem seznámí mezi sebou, s TU i budoucí třídou.
Doufáme, že se toto setkání bude moc letos uskutečnit, ale bude jednoznačně záviset na vývoji
epidemiologické situace v naší republice.

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Bude se konat červnu (pokud to bude možné) 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.

NEZAPOMEŇTE, ŽE VAŠE DÍTĚ SE MÁ DO ŠKOLY PŘEDEVŠÍM TĚŠIT!
I my se těšíme na své budoucí prvňáčky a na spolupráci s Vámi.

V Přelouči 10. 3. 2021

Mgr. Magda Pacáková
ředitelka školy

