
do 1. ročníku základního vzdělávání ve 2. Základní škole Holešov
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční

v pátek 7. dubna 2017 od 12, 00 – 17, 00

Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a děti narozené od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, jejichž rodiče požádají ředitelství školy o předčasné přijetí. 

Zákonný zástupce přijde k zápisu s dítětem a předloží:
· rodný list dítěte
· průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vypíší zákonní zástupci ve škole. 
Pokud dítě dosáhne 6 let v době 9-12/2017, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení 
školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne 6 let v době 1- 8/2018, je nutné doložit navíc 
doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru.

Kritéria přijetí žáka do 1. ročníku
1. Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem
2. Budou přijaty děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.
3. Přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy - maximální kapacita 70 dětí 

Odklad povinné školní docházky
Zákonný zástupce může přijít bez dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. ročníku základní školy), nejpozději 
do konce dubna 2017. 

Je nutné doložit:
· písemná žádost zákonného zástupce (vypíše se u zápisu)
· průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
· doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) - nejpozději do 30. 4. 2017
· doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa – nejpozději do 30. 4. 2017

Odklad uděluje ředitelka školy do 31. 5. 2017. Doporučujeme začít vyřizovat IHNED a objednat termín vyšetření v PPP 
nebo SPC. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok 
věku! Rozhodnutí o odkladu předává zákonný zástupce mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt 
v mateřské škole o jeden rok. 

Podruhé k zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem, které mělo vloni odklad školní docházky.
Je nutné doložit: 

· přihlášení dítěte k zápisu (vypíše se u zápisu)
· rodný list dítěte
· průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
· rozhodnutí o odkladu školní docházky

V případě onemocnění dítěte nebo nepřítomnosti si domluvte náhradní termín zápisu 
u Mgr. A. Kubálkové, tel: 573 396 019, 605 387 198.

Kritéria přijetí do školní družiny
1. Mohou být přijati pouze žáci 2. Základní školy Holešov
2. Budou přijati pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování
3. Budou přijímáni žáci 1. – 4. roč. a další podle naplnění kapacity ŠD (72) – rozhoduje datum podání přihlášky.

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem,
které zákonní zástupci obdrží u zápisu.

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen od úterý 11. 4. 2017 po dobu 15 dnů:
· zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí u vchodu do školy
· a na webových stránkách školy  (podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013)www.zshol.cz
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