Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Organizace a průběh zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2022/2023
1. Termín zápisu, organizace zápisu
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola,
Černožice, okres Hradec Králové, na školní rok 2022/2023 proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve středu 27. dubna 2022 od 15.00 hodin do 17.30 hodin
v budově základní školy.
Zákonný zástupce dítěte vezme s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky, musí pro školní rok 2022/2023 podat
novou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR
(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu
na středu 15. 06. 2022 od 14:00 do 16:30 hodin.
Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з
візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а)
Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в
зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації –
15. 06. 2022 14:00 - 16:30 .
Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja
toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja
inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv –
biženciv pryznačenyj termin – 15. 06. 2022 14:00 – 16:30.

2. Právní normy a vstup dítěte do školy
K zápisu se dostaví dítě, které k 31.8.2022 dovrší 6 let věku.
Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy
odloží začátek školní docházky o jeden rok, pokud je žádost doplněna doporučením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mladší děti lze přijmout pouze za předpokladu přiměřené tělesné a duševní vyspělosti dítěte a na
doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. O přijetí do základní
školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
3. Kritéria pro přijetí dětí do 1. třídy na školní rok 2022/2023
Počet přijímaných žáků
Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna první třída, která bude naplněna maximálně do
počtu 20 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého
stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními
předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků
1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v
příslušném školském obvodu školy - ZŠ a MŠ, Černožice.
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle následujících kritérií:
a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice, okres Hradec Králové,
ve školním roce 2022/2023,
b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice, okres Hradec
Králové, ve školním roce 2022/2023,
c) absolvent mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice, okres Hradec Králové,
d) losování za přítomnosti školské rady a zákonných zástupců nepřijatých uchazečů.
3. K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR
(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu
na středu 15. 06. 2022 od 14:00 do 16:30 hodin.
Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з
візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а)
Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в
зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації –
15. 06. 2022 14:00 - 16:30 .
Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z
vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a)
Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v
zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin – 15. 06. 2022 14:00 –
16:30.

4. Formální část zápisu
V průběhu formální části zápisu:
- zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky,
- zákonný zástupce dítěte bude obecně informován o možnosti udělení odkladu povinné školní
docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte
- proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem v délce 20 minut, rozhovor
bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a poslouží k orientačnímu posouzení
školní připravenosti dítěte,
- zákonný zástupce dítěte bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky
pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
5. Postup při podávání žádosti
Při zápisu zákonný zástupce žáka vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (též lze
stáhnout z webových stránek školy).
Pokud uvažuje zákonný zástupce o odkladu povinné školní docházky, vyplní Žádost o odklad
povinné školní docházky.
6. Odklad školní docházky

Zákonný zástupce, který zvažuje možnost ročního odkladu povinné školní docházky, může žádat o
odklad povinné školní docházky již při zápisu. K žádosti o odklad povinné školní docházky je
potřeba přiložit 2 vyjádření, a to z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře (např. dětského lékaře, specialisty) nebo
klinického psychologa.

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nebude moci zákonný zástupce přiložit
požadované doklady, vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň vyplní Žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání.
Škola zahájí správní řízení o přijetí. Usnesením přeruší škola řízení o odkladu školní docházky a
vyzve zákonného zástupce, aby žádost doplnil. Do 30 dnů od nahlédnutí do spisu vydá škola
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. O žádosti o odklad povinné školní docházky škola
rozhodne na základě toho, zda zákonný zástupce doplní žádost požadovanými dokumenty. To
znamená, že škola vydá v tomto případě rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, a po
obdržení požadovaných dokumentů vydá nové rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní
docházky.
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou zažádat o odklad povinné školní docházky, musí žádost
doručit škole nejpozději do 30. 04. 2022.
7. Doručení žádosti
Žádost lze škole doručit následujícími způsoby :
a) osobně při zápisu ve středu 27. 04. 2022 od 15:00 do 17:30 hodin ,
b) zasláním poštou na adresu ZŠ a MŠ, Černožice, Růžová 12, 50304 Černožice,
c) posláním do datové schránky školy – irpmcgj.
8. Školské poradenské zařízení
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Na Okrouhlíku 1371/30
50002 Hradec Králové
Tel.: 495 265 423
Webové stránky : www.pppkhk.cz
E-mail: info@pppkhk.cz

V Černožicích dne 01. 04. 2022

Mgr. Zuzana Cabicarová
ředitelka ZŠ a MŠ

