Informace ZŠ Dobšice k zápisům
Zápis do mateřské školy
Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující
školní rok stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem. Žádosti o přijetí do konkrétní
mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud
přijaty.
Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 školského zákona povinen přijmout přednostně děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci,
která příslušnou mateřskou školu zřizuje. Další kriteria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví
ředitel mateřské školy. V případě, že nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, podle ust.
§ 179 odst. 2 povinnost zajistit mu podmínky pro předškolní vzdělávání v jiné mateřské škole.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve dnech
15. ledna až 15. února 2008. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.
V § 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním
právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanoví
podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku. Podle § 178 odst. 4 školského zákona se školský obvod nestanoví škole, která
uskutečňuje vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a
školám zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.
Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však
nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu
žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli
spádové školy nejpozději do konce března 2008 (viz § 36 odst. 5 školského zákona). Záleží na dohodě
mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto žácích pro
účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 školského zákona.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy
nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží
začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné
školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a
dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu
celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné
zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na
tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel žádosti o
odložení začátku povinné školní docházky vyhoví pouze v případě, že obě posouzení budou kladná.
Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do
prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje
správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona).
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