ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Ředitelka školy: Mgr. Eva Šafáriková
kontakt: +420731 917 171, zs.veltruby@seznam.cz
Koordinátor zápisu: Mgr. Aneta Janovcová
kontakt: +420734 486 248, janovcova@zsveltruby.cz

● Termín zápisu- 6.dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hod.
● Pro hladký průběh zápisu mají rodiče možnost si rezervovat termín
v budově MŠ Veltruby nebo prostřednictvím koordinátora zápisu
● Náhradní termín je pouze pro děti, které se ze závažného důvodu
omluvily z řádného termínu
● Organizace zápisu - k zápisu přichází děti v doprovodu zákonného
zástupce/ osobou s prokazatelnou ověřenou plnou mocí k zastupování,
zákonný zástupce předkládá rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.
● Kritéria přijetí - dítě s trvalým pobytem ve Veltrubech, dítě s trvalým
pobytem mimo Veltruby
● Vyhodnocení přijetí - ve školním roce 2022/23 bude přijato podle
stanovených kritérií 16 budoucích prvňáčků. Výsledek přijímacího řízení
bude zveřejněn na přístupném místě v budově školy a na webových
stránkách školy do 20.4.2022
● Formální část zápisu - zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte,
na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky, vyplní zápisový list dítěte, obdrží Desatero budoucího
prvňáčka
● Motivační část - hravou formou proběhne orientační posouzení školní
zralosti
● Zákonní zástupci budou informování o desateru pro rodiče předškoláka,
o výuce anglického jazyka, o odkladu povinné školní docházky, o školní
družině a stravování

Co Vám a Vašim dětem nabízíme?

• skvělé materiální a výukové zázemí
• sympatický kolektiv profesionálních vyučujících
• výuku anglického jazyka od prvního ročníku
• hodiny angličtiny s rodilým mluvčím
• málopočetné třídy, individuální přístup
• výuku ICT od 4. ročníků- využití programovatelných robotů Cubetto, Mojobot,
notebooků, PC, tabletů
• nadstandartní vybavení tříd- ve všech třídách interaktivní tabule, dataprojektor
• do výuky zařazujeme prvky lesní pedagogiky, využíváme rozmanité okolí školy (les,
louka, pole,...)
• třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem, relaxační zónou
• nabídka mimoškolních aktivit - keramika, aerobik, přírodovědný kroužek
• projektové vyučování, školní akce, soutěže
• ozdravné letní i zimní pobyty, plavání, sportovní aktivity na multifunkčním hřišti
• stravování ve školní jídelně
• nadstandartní péči o žáky s SPU
• kroužek Předškoláček
• dvě oddělení školní družiny, ranní družina
• práce speciálního pedagoga

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní
docházky v případě:
a)pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
b) písemně vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
c) nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění
účinném od 1. 1. 2017)
Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost o odklad povinné školní
docházky (viz. kritéria přijetí):
a) pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
b) písemně - vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělání a žádost o odklad
povinné školní docházky
c) nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění
účinném od 1. 1. 2017).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
ve kterém dítě dovrší 8. rok věku
Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující
posouzení: a) školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
b) odborného lékaře nebo klinického psychologa
Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující
posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně
nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní
orgán zastaví řízení
Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy
bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do
30 dnů od zahájení správního řízení
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce
dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
• Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte vydá ředitel na přístupném místě v budově
školy a na webových stránkách školy
• rozhodnutí vydá ředitel bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení
správního řízení
• rozhodnutí se vydává v 1 originále, který je bude uložen do spisu dítěte ve
škole
• zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
• pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto
skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního
roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
• Vydání o rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydá ředitel školy bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
• ZŠ doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí nepřijetí do vlastních rukou
• zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve
lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
• odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele ZŠ, jejíž činnost
vykonává Základní škola Veltruby, Školní 44, ke krajskému úřadu
Středočeského kraje

REZERVACE TERMÍNU NA ZÁPIS 6.DUBNA 2022

Pořadí

Jméno a příjmení

čas zápisu

1.

14:00- 14:15

2.

14:15- 14:30

3.

14:30- 14:45

4.

14:45- 15:00

5.

15:00- 15:15

6.

15:15- 15:30

7.

15:30- 15:45

8.

15:45- 16:00

9.

16:00- 16:15

10.

16:15- 16:30

11.

16:30- 16:45

12.

16:45- 17:00

13.

17:00- 17:15

14.

17:15- 17:30

15.

17:30-17: 45

16.

17:45- 18:00

Podpis zák.
zástupce

Prosím, rezervujte si čas zápisu. Vyhnete se tak zbytečnému
čekání na chodbě školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Eva Šafáriková

