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           ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

        Základní školy a Základní školy speciální 

          pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Zápis je určen dětem s mentálním postižením,  

souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra. 
 

Termín zápisu:  

Zápis proběhne v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním 

vzdělávání a správní řád). 

 

proběhne  v  období od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 

 

Žádost musí zákonní zástupci doručit: 

 osobním podáním ve škole – po předchozí telefonické domluvě (tel. 734 285 592 nebo 

774 433 525) 

K podání žádosti je nutné doložit 

 rodný list dítěte nebo jeho kopii, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo 

v papírové podobě – prostá kopie 

 občanský průkaz zákonného zástupce 

 doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků ve škole zřízené 

podle § 16 ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

 zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doklad o svěření dítěte do péče  

(u pěstounů apod.) 

 případně rozhodnutí o odkladu školní docházky 

 

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 minulém školním roce povolen odklad školní docházky o jeden 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: 

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. 
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Kritéria pro přijímání žáků 

K povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 

základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) 

 s mentálním postižením, 

 souběžným postižením více vadami,  

 poruchami autistického spektra. 

Škola zajišťuje výuku podle odpovídajících vzdělávacích programů. 

 

Jak se dozvíme o rozhodnutí? 

Po přijetí žádosti bude zákonnému zástupci oznámeno evidenční číslo, pod kterým bude dítě 

vedeno. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole – vývěska školy před hlavním 

vchodem a na webových stránkách školy – www.ruzovka.eu 

Formuláře k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

S případnými dotazy o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky 

se obraťte na Mgr. Jitku Vachtarčíkovou,  zástupce ředitele – tel. 734 285 592 nebo  

email: zastupcers@ruzovka.eu 

 

 

PaedDr. Ilja Maloušková, v. r.  

ředitelka školy 
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