
Poučení o zápisu dítěte do ZŠ Černošice pro 

školní rok 2018/2019 

Zápis v ZŠ Černošice se koná 12. dubna 2018 v době 14 – 19h. 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve 
správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 
1. 9. 2018 do 30. 6. 2019  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 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 k plnění povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 
2013 do 30. 6. 2013 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 
která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží. 

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu 
(není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem). 

Doklady k zápisu: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků) 

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání  

4. Zápisní list pro rodiče  

Formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo vyplnit přímo na 
místě. 

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad k povinné školní docházce doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou 
poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:   

 

1. Žádost o odklad povinné školní docházky  

2. Doporučení ze školského poradenského zařízení  

3. Doporučení od lékaře, nebo klinického psychologa 



Během zápisu do prvních tříd proběhne i zápis:  

 do školní družiny (viz. webové stránky školy) 

 do třídy CLIL s intenzivní výukou anglického jazyka (viz. webové stránky školy) 

 do skupiny MIND pro žáky nadané v matematice (viz. webové stránky školy) 

 

Pro školní rok 2018/2019 škola přijímá 115 dětí (5 prvních tříd) 

Přednostně budou přijaty děti, které do naší školy spádově patří. V případě potřeby bude o 

přijetí dětí, které do ZŠ Černošice spádově nepatří, rozhodnuto losováním, které provede 

tříčlenná komise ve složení ředitelka školy, zástupce zřizovatele a člen školské rady.  

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy 

koncem dubna. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které obdrží 

zákonný zástupce u zápisu. Zákonnému zástupci nepřijatého dítěte bude umožněno 

nahlídnutí do spisu dne 3. května v době 13.00 – 16.00 u zástupkyně školy. Proti rozhodnutí 

lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy. 

 

Průběh zápisu 

Zákonný zástupce se dostaví i s dítětem (není podmínkou) 5. dubna 2018 v době 14.00 – 

19.00 do budovy Pod Školou a u prezence v učebně B04 předloží vyplněnou žádost o přijetí 

a zápisní list nebo si vyzvedne potřebné formuláře a vyplní je na místě. Zapisuje-li dítě jiná 

osoba, než je zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.  

Po registraci se zúčastní dítě zápisu, kde bude po dobu 15-ti minut pracovat samostatně 

s jednou z našich učitelek. Mezitím se jiná paní učitelka bude věnovat zákonnému zástupci, 

zkontroluje vyplnění žádosti i zápisního listu, ověří správnost údajů podle občanského 

průkazu i rodného listu dítěte a bude zákonnému zástupci podávat doplňující informace o 

škole. 

Během zápisu si může dítě vyzkoušet své dovednosti v dovednostním kolečku, které bude 

pro děti připraveno v 1. patře na chodbě. 

 

Poučení o zápisu je zveřejněno na vývěsce a webových stránkách školy www.zscernos.cz. 

 

V Černošicích dne 29. března 2018 

                                                                                             Mgr. Ludmila Zhoufová 

                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

http://www.zscernos.cz/

