Organizace zápisu
1. Zápis bude zahájen ve 14:00 hod, rodiče budou informováni vedením školy.
2. V přízemí chodby budou příchozí žáci od 14:00 hod. zapisováni do seznamu, dostanou pořadové číslo
(podle něj budou děti zvány do jednotlivých tříd) a číslo jednací (pod ním budou vyvěšeny výsledky zápisu na
dveřích a webových stránkách školy) spolu s formuláři:
o
o
o
o

Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Informace pro zákonné zástupce – možnost odkladu
Informace pro zákonné zástupce – odklad povinné školní docházky

3. Poté se rodiče s dětmi odeberou do 1. patra, kde budou pro děti ve třídách připravené aktivity a rodiče zde
mohou za pomoci učitelek vyplnit popř. zkontrolovat formuláře.
4. Dle přidělených pořadových čísel budou rodiče spolu s dětmi přecházet do tří tříd v přízemí, kde proběhne
zápis – s každým dítětem absolvuje paní učitelka krátký pohovor. Zapisující učitelce zde rodiče předloží:
o
o
o
o

rodný list dítěte,
občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště,
u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu,
k zařazení dítěte se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce také doporučení
školského poradenského zařízení.

5. Před odchodem získají rodiče Desatero budoucího prvňáčka a Jak pomoci dětem před zahájením povinné
školní docházky.
6. O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“, které nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od
vyvěšení na úřední desce a webových stránkách školy. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný
zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně nebo e-mailem (fantovka@centrum.cz).
7. Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu
do vlastních rukou. Rodiče těchto žáků mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).
V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:
1. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách v příslušném školském obvodu Základní
Fantova 446. 4 body
2. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve školském obvodu Základní
Fantova 446, ale jeho sourozenec je již žákem Základní školy Fantova 446. 3 body
3. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve školském obvodu Základní
Fantova 446. 2 body
4. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice a jeho sourozenec je již žákem Základní
Fantova 446. 1 bod
5. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice.
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U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl.
zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.
Pořadové číslo žáků nemá vliv na přednostní přijetí. V případě rovnosti bodů přistoupíme k losování.
O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola, tyto informace získáte na schůzce, která proběhne 31. května 2018.

