Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Na Kotli 1201, Hradec Králové, 500 09
IČO: 75015820
tel.: 495 498 041
e-mail: zs@sion.cz
internet: www.zssion.cz

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové, Na
Kotli 1201, okres Hradec Králové, školská právnická osoba, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro
školní rok 2021/2022:
Zápis do 1. třídy se koná
v období od 1. 4. do 9. 4. 2021,
a to následujícími způsoby:
do datové schránky školy
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním ve škole (formulář pro objednání individuální schůzky)
(Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5
dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.)
Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. Lze zapsat
i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Podmínkou je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6.
2016. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude požádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden
školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. K žádosti
musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky
je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka
školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění. Zápisu se opětovně účastní zákonný
zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.
Se žádostí/přihláškou o přijetí do 1. třídy zákonný zástupce dokládá scan/fotografii rodného listu dítěte a
občanského průkazu (matka nebo otec dle rodného listu nebo zákonný zástupce dle rozhodnutí soudu),
dále případná doporučení ŠPZ nebo odborného lékaře.
Motivační část zápisu podle §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání pro děti tým školy připraví,
jakmile to umožní příznivá epidemiologická situace. Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po
splnění všech úkolů následuje malá odměna. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k
„prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím a vybavením tříd.
Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni nejpozději 10. 4. 2021 a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (stejnopis).
V případě volných míst trvá dodatečný zápis do 30. 4. 2021.
Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání
(15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 22. 4. 2021 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem
je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy poslední 15. den lhůty
pro odvolání je úterý 7. 5. 2021. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci ve středu 8. 5. 2021.)
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka
školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být
kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak
běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po
uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci. V obou případech může
rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na
odvolání prokazatelně vzdali.
Kritéria přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2021/2022
Do první třídy Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové se přednostně přijímají děti podle
kritérií:
1. Jedná se o sourozence dítěte, které již navštěvují ZŠ Sion
2. Dítě navštěvovalo MŠ Sion
3. Závazná přihláška a dohoda „Škola a rodiče – jeden tým“ je podepsána nejpozději v poslední den
zápisu
4. Rodiče vyjádřili plný souhlas se zaměřením ZŠ Sion, jejími specifiky a hodnotami. Rodiče jsou
ochotni ke spolupráci se školou při výchově a vzdělávání dítěte a jsou ochotni podílet se na životě
ZŠ Sion
Kapacita první třídy je stanovena na 20 dětí.

Mgr. Pavlína Bártová, ředitelka školy
V Hradci Králové dne 10. března 2021

