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Zápis k povinné školní docházce proběhne v letošním školním roce tak, aby byla zaručena
bezpeČnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých
účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Váženírodiče,

V tomto období bude škola přijímat jak

A. žádosti o přijetí k povinné školní docházce, tak také
B. žádosti o odklad povinné školní docházky.

A. poDÁNí ŽÁoosrt o pŘlJETí r povllvruÉ šrouuí oocnÁzcE - tzn., že dítě
nastoupí do 1. třídy t. září 2o2í.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, je možné
podánÍ(tj. Žádost o přijetík základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.

Žádosti a dokumenty je možné doručlt ředitelce škoty násIedujícími způsoby:

].. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 86m2yn9,

2. e-mailem s uznávanÝm elektronickÝm podpisem na zsloucka@zsloucka.cz. (nelze jen
poslat prostý email!),

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Loučka, Loučka !88,756 44,

4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na buťově základní
školy - Loučka 188

Žadate! dotoží:

. Žádost o přijetídítěte k základnímu vzdělávání (na www.zsloucka.cz v části Formuláře
ke stažení)

. Přihlášku do školy (na www,zsloucka.cz v části Formuláře ke stažení)

. prostou kopii rodného listu dítěte

Do PRVNÍno noČruÍxu pno Šrouuí RoK 2021l2o22 BUDE PRoBÍHAT



co sE sTANE po DoRučrruí DoKuMErurůr

a) Ředitelka Školy VaŠi Žádost zaregistruje a přidělítzv. registrační číslo. Toto číslo Vám
sdělína uvedený email nebo sms zprávou po obdrženížádosti a dokumentů (budete mít
tedy zpětnou vazbu, že je vše v pořádku doručeno a zaregistrováno).

b) Dne 30. 4. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do ZŠ pod přidělenými
registračními čísly na webu školy www.zsloucka.cz a u hlavního vchodu školy.

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.zsloucka.cz.
Pokud si Žadatel nemŮŽe dokumenty vytisknout, pište na email zsloucka@zsloucka.cz a
domluvte se na termínu předánípotřebnÝch prázdných tiskopisů v zš Loučka.

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. Všlchni žáci ze
Školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními
žáky.

Děti budou přijímány v pořadí:

1) DĚTl s oDKLADEnn Šrouví DocHÁzKy, seřazené od nejstaršího po nejmladší
2) DĚTl NAROZENÉ Do 31. 8. 2o].5, seřazené od nejstaršího po nejmladší
3) DĚTl NAROZENÉ Do 3l. t2.2oI5 s DopoRučrruíu poRADENšKÉHo znŘízrruí o
pŘročnsruÉnn znšrolENí, seřazené od nejstaršího po nejmladší

Pro školní rok2O2t/2O22lze přijmout 24žáků.



B. PODÁNí ŽÁoosrl o ODKLAD poVlNNÉ šrouví oocnÁzry - tzn., že chcete
uPlatnit Žádost o odklad školní docházky o jeden rok u svého dítěte

Podle § 37 zákona Č. 500/2OO4 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších 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 ředitetce školy následujícími způsoby:

1. do datové schránky Školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 86m2yn9,

2. e-mailem s uznávanÝm elektronickÝm podpisem na zsloucka@zsloucka.cz (nelze jen
poslat prostý email!),

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Loučka, Loučka !88,756 44,

4, osobní Podání do PoŠtovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní
školy - Loučka 188

žadateldoloží:

' Žádost o odklad Povinné Školní docházky (formulář na www.zsloucka.cz v oddíle
Formuláře ke stažení)

' DoPoruČující posouzení přísluŠného Školského poradenského zařízení (ppp nebo SpC)
' DoPoruČující Posouzeníodborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

CO SE STANE PO DORUČENÍ DOKUMENTŮ?
a) Na Vámi uvedenou emailovou adresu nebo formou sms zprávyVám přijde informace, že
žádost a dokumenty byly přijaty ke zpracování, budete mít tedy zpětnou vazbll,

b) Ředitelka Školy rozhodne o odkladu školní docházky, bude vystaveno Rozhodnutío
odkladu Školnídocházky (zákonná lhůta je 30 dní) a RozhodnutíVám bude doručeno bud,
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 vyplněnínajdete na stránkách www.zs]oucka.cz . pokud si žadatel
nemůže dokumenty vytisknout, pište na e-mail zsloucka@zsloucka.cz a domluvte se na
předání potřebných prázdných tiskopisů v ZŠ Loučka.



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 Škotského zákona í56Il2OO4Sb.), 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 ŠkoIní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením přístušného
Školského Poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Promožnostzlepšenívybavenostidítětedoporučujemezákonný'@
Školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče, které vydalo Ministerstvo
školství.

VáŽení rodiČe, věřím, Že v této zcela nestandardní situaci zápis do první třídy zvládnete a
spolu se svými dětmi přijdete L. září 202L na slavnostní zahájení školního roku. Pokud byste
Potřebovali cokoliv vysvětlit, pište na email zsloucka@zs|oucka.cz nebo volejt e 732 Lgz 33t.

Těšíme se na viděnou s vámi ivašimi dětmi.

Mgr. šárka Navrátilová :

ředitelka ško!y

]


