Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, p. o.
Školní 229, 330 02 Dýšina, IČO 72553740

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
pro školní rok 2020-2021
se koná v 1.patře budovy základní školy ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14.30 do 17.30 hodin.
Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodičů, kteří přinesou rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti
dítěte (např. OP), popř. podklady pro udělení odkladu povinné školní docházky.
Pokud se jeden z rodičů nemůže s dítětem k zápisu dostavit, je žádoucí, aby písemně zplnomocnil k tomuto
úkonu druhého rodiče. Jinak platí, že „jedná-li jeden z rodičů v záležitostech dítěte sám vůči třetí osobě, která
je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče“(§876, odst.3 občanského zákoníku)
Kritéria pro přijetí:
1. Děti, které nastupují po odkladu povinné školní docházky, který vydala ZŠ a MŠ gen.Pattona
Dýšina, p.o.
2. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ gen.Pattona Dýšina, p.o.,
narozené 1.9.2013 - 31.8.2014
3. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ gen.Pattona Dýšina, p.o.,
narozené 1.9.2014 – 30.6.2015 dle §36, odst.3 zákona č.561/2004 (školský zákon)
4. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod ZŠ a MŠ gen.Pattona Dýšina, p.o.,
které mají sourozence ve vyšších ročnících základní školy
5. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod ZŠ a MŠ gen.Pattona Dýšina, p.o.,
které navštěvují mateřskou školu ZŠ a MŠ gen.Pattona Dýšina p.o.
6. V ostatních případech o výběru rozhoduje los.
Kapacita: 30 dětí / 1 třída (dostatečná, bude možné přijmout i děti mimo spádovou oblast ZŠ a MŠ
gen.Pattona Dýšina)
Formální část zápisu:
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a uvede náležitosti
vyplývající ze zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 jméno, příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
 jméno, příjmení a datum narození dítěte, místo trvalého pobytu
 kontakt na zákonného zástupce
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání
 škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení
vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy
V případě žádosti o odklad předloží v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, nebo klinického psychologa.
Zákonný zástupce je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti.
Motivační část zápisu:
V rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a
dovedností.
V Dýšině dne 13.2.2020

Mgr.David Klimeš, v.r.
ředitel školy

