Informace k zápisu do 1. třídy 2020/21
Úpravy ke dni 19. 3. 2020
CZŠ Orbis-Pictus

Budějovická 825, 390 02 Tábor

nespádová škola
Vzhledem k opatření MŠMT k zápisům do 1. třídy ze dne 18. 3. 2020,
kdy se mají organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
oznamujeme tyto změny v harmonogramu zápisu na naší škole.
1. Přihláška k zápisu do 1. třídy 2020/21 bude podkladem pro samotný zápis. Tiskopis
v elektronické podobě je k dispozici na webu školy, v papírové podobě ve škole (u
hospodářky). Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 17. dubna 2020 (e-mailem,
v papírové podobě, poštou nebo osobně).
2. K zápisu povinně přichází děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
3. Současně s podáním přihlášky je nutné si rezervovat čas zápisu (381 251 864 nebo
775 732 173).
4. Zápis do 1. třídy 2020/21 proběhne od 9,00 do 12,00 hodin: v pondělí 27. dubna 2020
bez přítomnosti dětí.
5. K zápisu je nutné přinést originál rodného listu zapisovaného dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce.
6. Kritéria pro přijetí do 1. třídy 2019/20 jsou tato:
a. sourozenec ve škole (aktuálně nebo v minulosti navštěvoval školu alespoň
dva roky)
b. dítě zaměstnance
c. losování
Z dětí, které splňují podmínku § 36 odst. 3 školského zákona, budou nejprve vybrány
děti, které splňují kritérium a) a b). O obsazení zbylých míst bude rozhodnuto losováním
tak, aby byla zaručena nahodilost vytaženého čísla. V pořadí, v jakém budou registrační
čísla tažena, bude sestaven seznam zbylých uchazečů do celkové kapacity třídy a seznam
náhradníků, v jakém pořadí budou vyzýváni k doplnění uvolněné kapacity. Z důvodů
genderové vyváženosti třídy může ředitel školy rozhodnout o odděleném losování
chlapců a dívek a může stanovit odděleně počet volných míst pro taková losování. Ředitel
školy si vyhrazuje právo ve výjimečném případě rozhodnout o přijetí žáka mimo
stanovená kritéria, například: z důvodů sociálních, náboženských, zdravotních a podobně.
7. Kapacita 1. třídy 2020/21 je 15 žáků.

8. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 1. třídy 2020/21 bude zveřejněno týden po zápisu
pod registračním číslem správního řízení na úřední desce (ve škole) a na webu školy.
9. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána u zápisu do 1. třídy
2020/21. Pro rozhodnutí o odkladu současně se žádostí musí být dodány dva posudky:
a. odborného lékaře
b. školského poradenského zařízení.
10. Zápis do 1. třídy 2020/21 probíhá ve správním řízení. O každém dítěti je veden
samostatný spis, do kterého zákonný zástupce účastníka řízení může kdykoliv nahlédnout.
Účastníkem řízení je zapisované dítě.

V Táboře dne 19. března 2020

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.
ředitel školy
Vyvěšení na úřední desce a na webu školy: 20. března. 2020
Sejmutí z úřední desky a z webu školy: 24. dubna 2020

