CHCI JÍT DO ŠKOLY

ŽÁDÁM O ODKLAD

Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku.
Kdo je oprávněn v této věci jednat?
Při zápisu k povinné školní docházce
je oprávněn jednat zákonný
zástupce dítěte. Pokud je zákonných
zástupců více, postačuje jeden
z nich.
Termín zápisu? 5. 4. od 15.00

Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní
docházce, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Žádost musí být
doložena doporučujícím posouzením
příslušného
školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Kdo je odborným lékařem?
Odborným lékařem způsobilým
posoudit zdravotní stav dítěte může
být v konkrétním případě také
dětský lékař nebo praktický lékař pro
děti a dorost.
Kolikrát mohu o odklad zažádat?
Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
Musím k zápisu, když vím, že chci
odklad?
Ano. Písemnou žádost o odklad
podává zákonný zástupce řediteli
spádové školy v době konání zápisu.
Žádost je k dispozici u ředitele školy.

Co s sebou k zápisu?
Rodný list dítěte; občanský průkaz
zákonného zástupce a případná
odborná posouzení či lékařská doporučení. V případě cizinců cestovní
pas a povolení k pobytu.
Musí být dítě přítomné u zápisu?
Přítomnost dítěte při zápisu není
povinná, postačuje pouze jeho
rodný list. Vzhledem k tomu, že si
škola může ověřit připravenost
dítěte na školní docházku, případně
sděluje
zákonnému
zástupci
informace o možnostech odkladu
povinné
školní
docházky,
je přítomnost dítěte žádoucí.
Můžeme přijít k zápisu v jiném
termínu?
V mimořádných a odůvodněných
případech, kdy se nemůžete dostavit
k zápisu, požádejte e-mailem nebo
telefonem ředitele o náhradní
termín.
Kdy se dozvím o přijetí?
Konkrétní termín a způsob oznámení
o přijetí se rodiče dozví při zápisu.
Je pro výběr školy rozhodující, kde
má dítě trvalý pobyt?
Každý zákonný zástupce má právo
přihlásit dítě do školy podle
vlastního výběru. O přijetí rozhoduje
ředitel školy. Ředitel spádové školy

je však povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu.
Co když zákonný zástupce dítě
do školy nepřihlásí?
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce
ze strany zákonného zástupce lze
považovat za porušení jeho právních
povinností, resp. za přestupek, za
který lze uložit pokutu až do
5.000 Kč.
Mohu přihlásit dítě k zápisu
do několika škol?
Školský zákon tuto situaci nezakazuje. Protože je kapacita lanškroun-

CHCI JÍT DO ŠKOLY, ALE
JEŠTĚ MI NEBUDE 6 LET
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.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je
doporučení
školského
poradenského zařízení. K přijetí dítěte
narozeného od ledna do června je
podmínkou doporučení školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře.
Školská poradenská zařízení:

Pedag.-psychologická
poradna Ústí nad Orlicí

Královehradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 296, 776 611 695
Elokované pracoviště: ZŠ Dobrovského

Speciálně pedagogické
centrum Kamínek
(diagnostika školní připravenosti pouze pro
klienty SPC)

Lázeňská 206
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 523 715, 733 313 749

ských základních škol dostatečná, je
vhodné, aby zákonní zástupci
přihlásili své dítě pouze do jedné
z nich.
Pokud byl dítěti v minulém roce
udělen odklad, musí jít k zápisu
znovu?
Jestliže byl dítěti povolen odklad
povinné školní docházky, není
automaticky přijato na následující
školní rok, ale zákonný zástupce
dítěte musí opět požádat o přijetí
k plnění povinné školní docházky od
daného školního roku. Může
požádat i na jiné škole, než na které
žádal původně.

