ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – INFORMACE PRO RODIČE
Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme
informace k organizaci a průběhu zápisu žáků.
Ředitel ZŠ J. A. Komenského, příspěvkové organizace města Kyjova, stanovil termín
zápisu v souladu s právními předpisy. Uskuteční se podle školského zákona ve
dnech 7. a 8. dubna 2022, vždy od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy na Seifertově
náměstí 920.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se zapíší děti narozené od
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2021 povolen odklad
školní docházky o jeden rok.

Průběh zápisu
Zápis se koná za osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole.
Zákonný zástupce v termínu od 28. 3. 2022 do 8. 4. 2022 (14 hodin) vyplní online
přihlášku zde. Prosím, abyste při vyplňování žádostí věnovali zvláštní pozornost
správnému uvedení rodného čísla dítěte (rodný list) a adresy trvalého bydliště
dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce).
Abychom předešli zbytečnému čekání, rezervujte si termín zápisu v druhém kroku
vyplňování přihlášky. K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz. Vaši
žádost pro Vás budeme mít vytištěnou.
Pokud máte zájem o školní družinu ve školním roce 2022/2023, stáhněte si zápisní
lístek zde a vyplněný (stačí horní polovina) přineste s sebou k zápisu.
Pokud by nebylo možné se osobně zápisu zúčastnit, lze podat žádost následujícím
způsobem: vyplněním online přihlášky zde a následným předáním v papírové
podobě s podpisem zákonného zástupce a všemi potřebnými dokumenty do
schránky školy u vchodu do budovy Újezd nebo zasláním poštou. Také můžete
v elektronické formě zaslat podepsanou oskenovanou žádost včetně dalších
dokumentů prostřednictvím datové schránky (yjt6cpu) nebo e-mailem
s elektronickým podpisem. U všech možností musí být žádost doručena nejpozději
do 8. 4. 2022.

O přijetí žádosti budete informováni zasláním potvrzovacího e-mailu, ve kterém
bude, v případě žádosti o přijetí, informace o přidělení registračního čísla dítěti. Pod
tímto registračním číslem bude přijímané dítě vystupovat v následně zveřejněném
rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno prostřednictvím školních
webových stránek zskyjov.cz a vyvěšením u vstupu do budovy školy nejpozději
30. 4. 2022.
Zákonní zástupci podávají v uvedeném termínu zápisu buď žádost o přijetí, nebo
žádost o odklad zahájení povinné školní docházky.
O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě:
- žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní
docházce (nejpozději do 8. 4. 2022), doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra a potvrzení lékaře nebo klinického
psychologa.
V online formuláři Přihláška do 1. ročníku ZŠ zatrhněte větu v oddíle Ostatní Budeme pro dítě žádat odklad. Následně předáte vytištěnou žádost (bude
generována v potvrzovacím e-mailu) s podpisem zákonného zástupce a
potřebnými dokumenty osobně v dny zápisu v budově školy na Seifertově nám. 920
nebo do schránky školy (Újezd 990), případně zašlete poštou (obyčejný dopis).

Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti
přiloží zákonný zástupce.

Přípravná třída
Přípravná třída bude zřízena, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí, u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Zařazení dítěte do
přípravné třídy musí být doporučeno pedagogicko-psychologickou poradnou.
V případě, kdy počet zájemců přesahuje kapacitu školy, se rozhodne postupně
podle kritérií v tomto pořadí:
1. Dítěti byl doporučen odklad školní docházky.
2. Dítě má bydliště ve spádové oblasti ZŠ J. A. Komenského.
3. Dítě má bydliště v Kyjově.
4. Starší sourozenec dítěte je žákem naší školy.
5. Aspoň jeden zákonný zástupce dítěte pracuje v Kyjově (nutno doložit potvrzením
zaměstnavatele).
Žádost o zařazení do přípravné třídy se podává při zápisu. Zájem o zařazení dítěte
do přípravné třídy potvrďte v Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (vygenerována po
online vyplnění formuláře Přihláška do 1. ročníku ZŠ).

Mgr. Radek Klech, ředitel školy

