Základní škola a mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná,
příspěvková organizace
Informace k organizaci a průběhu zápisu
Organizace zápisu
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.
Termín zápisu na ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň je stanoven ředitelkou školy na 5.dubna 2022
od 8.00 do 17.00 hodin.
Místo zápisu:
Zápis se koná v budově základní školy na ulici 1.máje 217 v Bohumíně.
Potřebné dokumenty:
S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř.
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky
(pokud bylo v minulém roce vydáno). Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí
požadovaných správním řádem.
Plnění povinnosti školní docházky:
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl
při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden školní rok.
Odklad školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
1) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
2) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
doručeného do školy do 31.5.2022.
Předčasný nástup k plnění školní docházky:
Dítě může být přijato předčasně k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé, na základně písemné žádosti zákonného zástupce podané v době zápisu a
1) dosáhne-li šestého roku věku od 1.9.2022 do 31.12. 2022 - doporučení školského
poradenského zařízení
2) dosáhne-li šestého roku věku od 1.1.2023 do 30.6. 2023 – doporučení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (dle určené spádové oblasti), následně
děti mající sourozence na ZŠ Bohumín-Skřečoň a děti navštěvující MŠ při ZŠ.
Děti budou přijímány ke vzdělávání do naplněnosti třídy/tříd stanovených Vyhláškou o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dle §4).
Průběh zápisu
1) Formální (administrativní část) část
2) Rozhovor a další činnosti s dítětem

