Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci
zápisů pro školní rok 2021/2022 přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti, omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
Proběhnou v souladu s právními předpisy pravděpodobně pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí
dítěte příslušné škole. Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá,
uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Lichkov stanovilo termín zápisu
na 13. dubna 2021, umožňujeme však dle školského zákona zažádat o přijetí
(odklad) k základnímu vzdělávání v celém období od 1. dubna do 30. dubna
2021.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte narozeného v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a zákonný
zástupce dítěte, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka.
Dítě, kterému bude šest let až v době od září do konce června školního roku 2021/2022, může být přijato k
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a na žádost
jeho zákonného zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí nebo odložení školní docházky můžete podat:
•

elektronicky na e-mail: skolalichkov@orlicko.cz. (v tomto případě je nutný elektronický podpis)

•

poštou

•

do schránky základní školy

•

osobním předáním vedení školy (nejlépe po telefonické domluvě). V případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a
pohybu osob v prostorách školy.

Žádost o přijetí:
ke stažení na webových stránkách školy www.skolalichkov.cz
Zde najdete i další informace pro rodiče a video prohlídku naší školy.
K písemné žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, (popř. také doklad o svěření dítěte do péče)
Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách
školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která přidělíme
po obdržení vaší žádosti.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným
dopisem do vlastních rukou nebo předáno osobně po telefonické domluvě a za dodržení hygienických
opatření.

Kritéria pro přijetí:
Nejsou stanovena, škola postupuje podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb.

Žádost o odklad:
ke stažení na webových stránkách školy www.skolalichkov.cz
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:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pozn.: Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o
odklad povinné školní docházky, nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky a následně požádají o odklad
školní docházky. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději do 30. 5. 2021. Podrobnější informace podá
vedení školy.
S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.
Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.
Mgr. Irena Kosková
ředitelka školy

