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Přijímání žáků k základnímu vzdělávání
A) Organizace zápisu do 1. třídy ZŠ Svět
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením vlády bude probíhat jen formální část zápisu
bez účasti dítěte.
Osobní návštěvy školy preferujeme pouze za dodržení aktuálních hygienických nařízení.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, je
škola připravena umožnit, na základě dobrovolnosti rodin, organizaci motivační části zápisu
distančním způsobem.
Termín zápisů proběhne v týdnu od 26. - 30. dubna 2021.
Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme přijetí 7 žáků do 1. ročníku naší ZŠ.

Podání Žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky:
Vyplněný formulář Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky mohou zákonní zástupci
doručit do 26.4.2021 následujícím způsobem:
-

do datové schránky školy (ebhnykt)
emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
(pokud zákonný zástupce nemá el. podpis, je nutné, aby žádost do 5ti dnů potvrdil)

-

-

poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)

-

osobním podáním ve škole v předem domluveném termínu

K žádosti doložte také kopii rodného listu dítěte a kopii OP jednoho ze zákonných zástupců, a to buď
v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.
Pro urychlení administrativní části je možné dokument žádosti stáhnout na našich webových
stránkách www.skolasvetdecin.cz nebo je možné jej vyzvednout ve škole v předem domluveném
čase.

Podmínky pro přijetí
1)

odevzdání žádosti o přijetí

2)

podpis Smlouvy o vzdělávání

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět
Dobrovského 1402/2, 405 02, Děčín 1
IČ: 71341331
www.skolasvetdecin.cz

Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZŠ Svět:
1)

sourozenec v MŠ/ZŠ Svět
………………………… ..…………………………………………….…………………………. 1 bod

2)

dítě navštěvuje MŠ Svět
………………………..…………………………………………………………………………... 2 body

V případě zájmu o 1. třídu mohou v týdnu od 26. - 30. 4. 2021 probíhat osobní schůzky s rodiči nebo
online setkání. Osobní konzultace se budou konat v předem domluvený čas a za dodržení aktuálních
hygienických opatření.

Podle pokynu MŠMT má škola navrhnout způsob ověření školní připravenosti distanční formou.
Je pro nás důležité vědět, zda je dítě na školu připraveno, nakolik má vyzrálé kognitivní funkce a bude
tak pro něj školní zátěž přirozená a rozvíjející. Zaměřujeme se zejména na zrakovou a sluchovou
zralost, grafomotoriku, sociální zralost a dílčí kompetence, které nám v posouzení připravenosti na
školu pomohou. Za tímto účelem máme pro děti připravené pracovní listy, které si v případě zájmu
můžete stáhnout z našich webových stránek školy. Děti je doma vypracují a před zápisem je můžete
škole přeložit.

Jak budeme naplňovat kapacitu třídy
Každé dítě obdrží svůj kód dle zápisu, pod kterým bude zařazeno mezi zájemce o 1. třídu. Seznam
přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách. V případě většího počtu zájemců, budeme
kapacitu třídy naplňovat dle počtu získaných bodů (viz. kritéria). V případě, že by bylo třeba vybírat z
dětí se stejným počtem bodů, budeme losovat. V případě uvolnění kapacity do 31.8.2021 budeme
postupovat stejně. Výsledky zápisu budou známé do 20. května 2021. Zákonný zástupce obdrží
dokument o přijetí /nepřijetí dítěte.

Pokud bude epidemiologická situace na konci školního roku příznivá, uspořádáme pro přijaté děti
a jejich rodiny společné setkání, které zaměříme na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím
programem a učiteli.

Udělení odkladu povinné školní docházky
Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve
znění pozdějších předpisů):
Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu
a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí žádosti o odklad byly tyto dokumenty:

- doporučení školského poradenského zařízení
- doporučení odborného lékaře
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B) Přijímání žáků do ostatních ročníků:
Podmínky pro přijetí:
1)
2)
3)
4)
5)

odevzdání vyplněné žádosti (formulář je k vyzvednutí ve škole nebo zašleme emailem)
pohovor s rodiči i žákem
výsledek přijímacího / rozdílového testu
kapacitní rezerva dané třídy
podpis Smlouvy o vzdělávání

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

V Děčíně, dne 16. dubna 2021

Ing. Šárka Miškovská
ředitelka ZŠ a MŠ Svět

