ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN,
OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
tel. 556 749 714, e-mail: machyckova@zskunin.cz

Kunín 346, PSČ 742 53

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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 2020/2021. Zápisy budou probíhat
v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Vážení rodiče,
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2020 BUDE PROBÍHAT
V OBDOBÍ OD 1. 4. 2020 DO 24. 4. 2020
V tomto období bude škola přijímat jak
A. žádosti o přijetí k povinné školní docházce, tak také
B. žádosti o odklad povinné školní docházky.
PROČTĚTE SI MOŽNOSTI, TERMÍNY A TYPY DOKUMENTŮ, KTERÉ MUSÍTE
DOLOŽIT V OBOU PŘÍPADECH:
A. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – tzn., že
dítě nastoupí do 1. třídy 1. září 2020
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.
Žádosti a dokumenty je možné doručit řediteli školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 9m7mesv,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na
machyckova@zskunin.cz
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Kunín, Kunín 346, 742 53
4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní
školy – Kunín 346
Žadatel doloží:
•

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, doplněnou o Souhlas se
zpracováním osobních údajů

•

Zápisní list pro školní rok 2020/2021

•

Prostou kopii rodného listu dítěte
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CO SE STANE PO DORUČENÍ DOKUMENTŮ?
-

-

Paní ředitelka vaši žádost zaregistruje a přidělí tzv. registrační číslo. To vám sdělí na
uvedený email nebo sms zprávou po obdržení žádosti a dokumentů (budete mít tedy
zpětnou vazbu, že je vše v pořádku doručeno a zaregistrováno),
30. 4. 2020 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do ZŠ pod přidělenými registračními
čísly na webu školy www.zskunin.cz nebo ve vývěsce před školou.

Trvalé bydliště žáka bude ověřeno u žáků ze spádového obvodu Kunín v matrice obce.
Kunín.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Všechny dokumenty k vyplnění najdete na stránkách www.zskunin.cz.
Pokud si žadatel nemůže dokumenty vytisknout, pište na email stastna.renat@zskunin.cz a
domluvte se na termínu předání potřebných prázdných tiskopisů v MŠ Kunín.
O dalším postupu budete dále informováni. Jakmile pomine karanténa a škola bude opět
v provozu, očekávejte společnou schůzku s paní učitelkou a vedením školy o tom, co bude
Vaše dítě do první třídy potřebovat.

Kritéria pro přijímání žáků
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s
místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Všichni žáci ze
školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními
žáky.
Děti budou přijímány v pořadí:
1. skupina dětí s trvalým bydlištěm v obci Kunín
a) děti s odkladem školní docházky (seřazené od nejstaršího k nejmladšímu)
b) děti narozené do 31. 8. 2014, seřazené od nejstaršího po nejmladší
c) děti narozené do 31.12.2014 s doporučením poradenského zařízení o předčasném zaškolení
2. Skupina dětí s trvalým bydlištěm mimo obec Kunín
Pokud budou po přijetí dětí s trvalým bydlištěm v obci Kunín v základní škole volná místa,
budou přijímány ve stejném pořadí, jak je uvedeno v bodu 1 do výše povoleného počtu žáků
uvedeného ve školském rejstříku.
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B. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – tzn., že
chcete uplatnit žádost o odklad školní docházky o jeden rok u svého dítěte
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.
Žádosti a dokumenty je možné doručit řediteli školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 9m7mesv,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na
machyckova@zskunin.cz
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Kunín, Kunín 346, 742 53
4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní
školy – Kunín 346
Žadatel doloží:
•

Žádost o odklad povinné školní docházky

•

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo
SPC)

•

Doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
CO SE STANE PO DORUČENÍ DOKUMENTŮ?

-

Na Vámi uvedenou emailovou adresu nebo formou sms zprávy vám přijde informace,
že žádost a dokumenty byly přijaty ke zpracování, budete mít tedy zpětnou vazbu,
Ředitelka školy rozhodne o odkladu školní docházky, bude vystaveno Rozhodnutí
ředitele (zákonná lhůta je 30 dní) a Rozhodnutí vám bude doručeno buď poštou
s dodejkou, nebo budete vyzváni k vyzvednutí ve škole.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Všechny dokumenty k vyplnění najdete na stránkách www.zskunin.cz
Pokud si žadatel nemůže dokumenty vytisknout, pište na email stastna.renat@zskunin.cz
a domluvte se na předání potřebných prázdných tiskopisů v MŠ Kunín.

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU:
Vymezení školského obvodu spádové základní školy:
Dle § 178, odst. 2 školského zákona: Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod
území obce.
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Koho se zápis týká?
Zápis se týká povinně všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.
Odklad školní docházky
Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li
dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."
Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení
školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče, které vydalo Ministerstvo
školství. Rodiče dětí z MŠ Kunín obdrželi informace v listopadu 2019.
Vážení rodiče, věřím, že v této zcela nestandardní situaci zápis do první třídy zvládnete a spolu
se svými dětmi přijdete 1. září 2020 na slavnostní zahájení školního roku.
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, pište na email machyckova@zskunin.cz nebo volejte
556 749 714 nebo 734 615 922.
Těším se na viděnou s Vámi i Vašimi dětmi.

Ředitelka školy Mgr. Ivana Machýčková

4

