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Pokyny pro rodiče budoucích prvňáčků
(zápis do 1. třídy na školní rok 2017/2018)

1. Termín a místo zápisu
 úterý 4. dubna 2017 v nové budově ZŠ od 14 do 17 hodin
2. Průběh zápisu
 Základní podmínkou pro přijetí k základnímu vzdělávání je trvalý pobyt v obci Dolní
Břežany (včetně Lhoty a Zálep).
 K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce.
 Při příchodu k zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny
výsledky zápisu.
 Zákonný zástupce
 předloží ke kontrole rodný list dítěte
 odevzdá vyplněné a podepsané
 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma
zákonnými zástupci (včetně tzv. generálního souhlasu)
 případně Prohlášení zákonných zástupců
 Děti se při zápisu představí, namalují obrázek, přednesou básničku nebo zazpívají písničku
a krátce si popovídají s paní učitelkou.
 V průběhu zápisu budou mít rodiče možnost projevit zájem o zařazení svého dítěte do třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Tyto děti absolvují ve
dnech 10. a 11. dubna (ev. s ohledem na počet 12. dubna) ověřování matematických
a jazykových předpokladů. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
v sekci Základní škola → Rozšířená výuka, popř. se můžete obrátit přímo na ředitelku školy,
Ing. Ivu Fischerovou (fischerova@skolabrezany.cz; 604 798 498).
3. Průběh zápisu po loňském odkladu školní docházky
 Při příchodu k zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny
výsledky zápisu.
 Pokud dítě nenavštěvuje mateřskou školu při ZŠ a MŠ Dolní Břežany, přinese v den
zápisu Rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku a projde běžným zápisem (viz
bod 2).
 Pokud dítě navštěvuje naši mateřskou školu a prošlo naším loňským zápisem a screeningem
školní zralosti, může se dostavit k zápisu pouze zákonný zástupce, který
 odevzdá novou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou
oběma zákonnými zástupci (včetně tzv.generálního souhlasu)
 aktualizuje vloni vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
 případně odevzdá také Prohlášení zákonných zástupců
4. Průběh zápisu při podávání žádosti o odklad (budoucí odklady)



Při příchodu k zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny
výsledky zápisu.
Žádost se podává na formuláři Žádost o odklad školní docházky a musí být doložena dvěma
doporučujícími stanovisky:
a) doporučujícím
posouzením
příslušného
školského
poradenského
zařízení
(např. Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany, tel.: 734 323 977,
e-mail: manhartova@skolabrezany.cz, rpp@skolabrezany.cz nebo jiná pedagogickopsychologická poradna či speciální pedagogické centrum)
b) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro potřeby školní
nezralosti může být odborným lékařem praktický lékaře pro děti a dorost)
Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany , IČ 62935747

Telefon: 220 990 887 ▪ e-mail: skola@skolabrezany.cz ▪ ID: wbcmcum ▪ www.skolabrezany.cz

Z á kl ad n í




š kol a

a

M at e řs k á

š kol a

Dol n í

B ř ež a ny

Pokud již v den zápisu odevzdáte žádost o odklad s oběma doporučujícími stanovisky, dítě
k zápisu nemusí.
Pokud o odkladu uvažujete nebo zprávy ještě nemáte, vyplníte Žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání a dítě absolvuje běžný zápis (viz bod 2). Žádost o odklad povinné školní docházky
včetně doporučujících vyjádření doručíte vedení školy co nejdříve po získání potřebných
dokumentů.

5. Cizinci a povinná školní docházka
 Zápis probíhá stejně jako běžný zápis (viz bod č. 2).
 Rodiče navíc předloží jeden z následujících dokumentů:
 doklad o trvalém pobytu
 doklad o přechodném pobytu
 dlouhodobé vízum
 doklad o udělení azylu nebo doklad o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá
6. Rozhodnutí ředitelky školy
 Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na webových
stránkách školy a na školní budově nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o přijetí si
vyzvednou zákonní zástupci dítěte osobně v MŠ nebo kanceláři ZŠ do 14 dnů po zveřejnění
výsledků, nejpozději pak na škole nanečisto (koncem května).
 Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci do
30 dnů poštou.
 Povolení či zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky obdrží zákonní zástupci do
30 dnů po doručení Žádosti o odklad povinné školní docházky a dvou doporučujících
stanovisek.
Všechny výše zmíněné formuláře naleznete v rubrice Základní škola → Pro budoucí žáky na našich
webových stránkách (www.skolabrezany.cz).
V případě, že se zápisu 4. dubna 2017 nemůžete zúčastnit, kontaktujte nejpozději v den zápisu do
12:00 hodin vedení školy, (tel. 220 990 884, 885, 887, popř. e-mail serakova@skolabrezany.cz )
a domluvte si náhradní termín.
V případě přijetí dítěte k základnímu vzdělávání potvrďte prosím škole nejpozději do 14 dnů po
oznámení výsledků zápisu (osobně, písemně nebo e-mailem na adresu serakova@skolabrezany.cz), že
dítě skutečně v září 2017 do školy nastoupí.

Dolní Břežany, 6. 3. 2017

Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany , IČ 62935747
Telefon: 220 990 887 ▪ e-mail: skola@skolabrezany.cz ▪ ID: wbcmcum ▪ www.skolabrezany.cz

