ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROSICE, okres Brno -venkov
Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
http://www.zsrosice.cz

tel.: 546 412 361
e-mail: zsrosice@volny.cz

Informace pro rodiče předškoláků
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je
specifikován takto (text je upraven):
1. Děti „pětileté“ – předčasné zaškolení:
§ 36 odst. 3 školského zákona: 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 září do konce června příslušného školního roku,
může
být
přijato
k
plnění
povinné
školní
docházky
již
v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá - li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
2. Děti, pro které je zápis povinný:
§ 36 odst. 4 Školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat
za porušení jeho právních povinností. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až 5 000 Kč.
3. Kritéria přijetí:
Ve školním roce 2018/2019 bude do ZŠ Rosice přijato maximálně 120 dětí.
- trvalé bydliště v Rosicích
- účast v předškoláckých skupinkách
- starší sourozenec navštěvující školu
- věk dítěte
4.

Odklad školní docházky:

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného
o možnosti odkladu povinné školní docházky. (§ 37 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)

zástupce

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního
poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 zákona
561/2004 Sb.)
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