Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s.

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce
V Českých Budějovicích dne 14. 1. 2017

Právní rámec
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.

Organizace a průběh zápisu
Naše škola pořádá několik předzápisových akcí, jejichž přehled je zveřejněn na webových
stránkách školy. Dbáme o to, aby rodiče měli dostatek informací. Požadujeme, aby rodiče před
zápisem navštívili dny otevřené výuky, informační schůzku a se svými dětmi i ZÁPIS
NANEČISTO.
Takzvaný ZÁPIS NANEČISTO se bude konat nově ve dnech 16. a 17. února 2017 v prostorách
naší školy. Jde o setkání dětí, rodičů a učitelů. Pro děti to bude většinou první příležitost
seznámit se s prostředím školy a s učiteli a pro rodiče vyvrcholení rozhodovacího procesu,
jakou základní školu zvolit pro své dítě. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku
a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí. V rámci neformálních aktivit
s dítětem (např. rozhovor, hra, aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte,
prohlídka školy) pak učitel orientačně zjišťuje a pozoruje připravenost dítěte pro školu. Učitel
tak může rodičům dát užitečný zpětný pohled a případně nějaká doporučení před nástupem
do školy. Program se snažíme koncipovat tak, aby první setkání dítěte se školou bylo co
nejpříjemnějším zážitkem, bývá motivován např. pohádkou. Děti jsou zvány osobním dopisem
na konkrétní čas (časový harmonogram), činnosti probíhají ve skupinkách, na každou je
vyhrazeno cca 30 - 40 minut. Během pozorování školní připravenosti dítěte rodiče čekají
na rozhovor, který je veden s pedagogy, kteří jsou přítomni u samotného Zápisu nanečisto.
V době rozhovoru s rodiči je o děti postaráno, připraven program a činnosti. Rodiče a dítě
předem dostanou poštou pozvánku, formuláře k vyplnění a všechny potřebné informace
s konkrétním termínem Zápisu nanečisto. Vyplněné formuláře jsou potřeba doručit do školy
předem.
ZÁPIS (formální část pouze pro rodiče) k povinné školní docházce se v naší škole bude konat
ve dnech 6. – 7. dubna 2017. V tomto termínu zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis
dítěte k plnění povinné školní docházky a doloží potřebné dokumenty (průkaz totožnosti,
rodný list dítěte, občanský průkaz, rodný list dítěte, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu
pedagogicko - psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče,
rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30
dnů.
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Odklad povinné školní docházky (POZOR ZMĚNA!!!)
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V praxi to znamená, že na naší škole bude
možno o odklad žádat ve dnech 6. – 7. dubna 2017. V případě, že o žádosti o odklad školní
docházky uvažujete a ještě nemáte termín pro vyšetření školní zralosti v PPP, kontaktujte
poradnu obratem, abyste měli zprávu z vyšetření k dispozici včas.
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