Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017 – informace pro
žadatele o přijetí
Povinná školní docházka (§ 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 přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také 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.
Odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona)
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Kritéria přijetí dětí k PŠD v ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
1. Ředitel školy nejprve přijme děti ze školského obvodu (spádového obvodu školy), a to do
stanoveného počtu. Pokud jich bude více, o nepřijatých bude rozhodnuto losem za účasti
notáře.
2. Pokud po přijetí dětí ze spádového obvodu zbydou volná místa do max. stanoveného počtu,
budou přijaty děti z jiných obvodů. V případě většího zájmu budou upřednostněny děti, jejichž
trvalé bydliště je v menší vzdálenosti od budovy školy.

O přijetí, či nepřijetí nerozhoduje pořadí při zápisu!
Možnost nahlédnutí do spisu
Ředitel školy stanovil zákonným zástupcům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k povinné školní
docházce, možnost nahlédnout do spisu vedeného ve věci přijetí k základnímu vzdělávání, a to
konkrétně dne 29. 1. 2016 v době od 10:00 do 12:00 v kanceláři školy.
Rozhodnutí o přijetí, popř. o nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů od podání
žádosti na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonným zástupcům žáka do
vlastních rudkou.
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