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Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce
Zápis dětí k povinné školní docházce se koná v budově Základní školy v Českém Těšíně na ulici Slovenská1
v tomto termínu:
ve středu 4. 4. 2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v termínu stanoveném
zákonem. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Pro školní rok 2018/19 se povinnost zápisu vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti,
kterým byl povolen odklad.
1. Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části. Zákonný zástupce dítěte může být
přítomen u všech částí zápisu.
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte, který požádá o:
 zápis dítěte k plnění školní docházky,
 nebo odklad povinné školní docházky
 nebo předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a plnění povinné školní docházky od šk. roku
2018/19,
je povinen předložit průkaz totožnosti a rodný list dítěte a odevzdat řádně vyplněnou Žádost A, B nebo C,
doloženou požadovanými dokumenty. Zastupuje-li dítě jiná osoba než je zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce dítěte informuje školu o údajích
potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.
Formuláře jednotlivých žádostí budou k dispozici pro vyplnění přímo u zápisu a na webových stránkách
www. podzvonek.cz /Základní škola/Zápisy do ZŠ.
Žádost A: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost B: Žádost o odklad povinné školní docházky
Není – li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá písemně zákonný zástupce v době zápisu o
odklad povinné školní docházky a k žádosti doloží oba dva doporučující posudky:
 Doporučení školského poradenského zařízení
 Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Žádost C: Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a plnění povinné školní docházky od
šk. roku 2018/19.
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 zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
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Motivační část: bude-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce, může se
dítě účastnit neformálních dalších činností, které slouží jako motivace ke školní docházce.
2. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce
Ředitelka základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace stanovuje
kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019:
1. přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy
2. ostatní žadatelé budou přijati do stanoveného počtu.
Pro školní rok 2018/2019 je stanoven počet 90 přijatých žáků.
Kritéria vychází z doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce, z
platné legislativy a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Český Těšín.
ŠKOLSKÝ OBVOD
Spádová škola: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Územní školského obvodu:
část Český Těšín – ulice Jablunkovská, Polní, Cihelní, Svibická, Okružní, Kysucká, Čáslavská, Černá, Dělnická
I., Dělnická II., Mlýnská, Horní, Kostelní, Zahradní, Mládežnická, Žukovská, Rakovec, Pod Zvonek, Železniční,
Slovenská, Třinecká, Příkopa,
část Dolní Žukov – ulice Godulská, K Vodojemu, Kotlovina, Luční, Olšová, Pod Farmou, Pod Zvonek,
Rakovec, Ropická, Strmá, Úzká, Záplotí, Žukovská.
část Ropice
část Chotěbuz
3. Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí ke vzdělávání
Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke
vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje alespoň po dobu 15 dnů na úřední desce školy budovy
Pod Zvonek 1835, Český Těšín a na webových stránkách školy www.podzvonek.cz. Registrační číslo obdrží
zákonný zástupce u zápisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude odesláno rozhodnutí
o nepřijetí datovou schránkou nebo poštou.
4. Povinná školní docházka se vztahuje
na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz § 36 odst. 2 školského zákona).
5. Plnění povinné školní docházky v zahraničí
Zákonný zástupce má povinnost dokládat plnění povinné školní docházky dítěte v zahraničí. Od školního
roku 2017/18 není povinností, aby dítě bylo v evidenci kmenové školy v ČR. Záleží na rozhodnutí
zákonných zástupců žáka, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době plnění povinné školní
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docházky do kmenové školy v ČR. Plnění povinné školní docházky je možné dokládat ministerstvu a to
způsobem stanoveným právním předpisem.
Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do školní družiny
Souběžně se zápisem k povinné školní docházce se koná zápis dětí k zájmovému vzdělávání do školní
družiny, informace a formuláře ke stažení na www.podzvonek.cz/Školní družina/Zápis do školní družiny.

V Českém Těšíně dne 5. 3. 2018

Mgr. Renáta Čalová Wapieniková
ředitelka školy

