Koordinátor
Mgr. Dana Havlasová

telefon: +420 313 105 243

email:havlasova@zsvaclavahavla.cz

Důležité informace k zápisu:

1. Termín
 1. dubna 2020
 2. dubna 2020

13:30 – 17:30 hodin
13:30 – 17:30 hodin

Pro hladký průběh zápisu nabízíme rodičům přihlášení na
zápis v programu Reservando . Pokud se budete chtít tímto
způsobem přihlásit, sledujte, prosím, informace na stránkách
školy (10. březen 2020)
Ostatní zájemci budou zapisováni bez přihlášení.

2. Náhradní termín


Po domluvě - pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a
předem se omluvily, nejpozději 24. 4. 2020

3. Věk dítěte
 6 let k 31. srpnu 2020
o dítě narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014
o děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 2018-19
 5 let k 31. srpnu 2020
o pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný
zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření
o dosáhne-li věku 6 let od 1. září 2020 do 31. prosince 2020
zákonný zástupce doloží vyjádření – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
o dosáhne-li věku 6 let od 1. ledna 2021 do 30. června 2021
zákonný zástupce doloží vyjádření – Školského poradenského zařízení a odborného
(dětského) lékaře dítěte

4. Organizace zápisu





k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určených dnech v době od 13:30 do 17:30 hodin
zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj doklad totožnosti
zápis probíhá za přítomnosti rodičů asi tak 20 min
zákonní zástupci vyplní potřebné tiskopisy

 v době zápisu je ve škole vedení školy a školní psycholožka – možnost využít ke konzultaci,
zápis vedou učitelky 1. stupně

5. Kritéria přijetí
 dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Václava Havla, dítě navštěvující
klub HC Poděbrady, dítě zaměstnance školy
 dítě s trvalým pobytem v Poděbradech, které má sourozence na ZŠ Václava Havla
 dítě s trvalým pobytem v Poděbradech, pokud počet dětí přesáhne počet přijímaných,
rozhodne los
 dítě s trvalým pobytem mimo Poděbrady, které má sourozence na ZŠ Václava Havla, pokud
počet dětí přesáhne počet přijímaných, rozhodne los
 dítě s trvalým pobytem mimo Poděbrady, pokud počet dětí přesáhne počet přijímaných,
rozhodne los

6. Vyhodnocení přijetí
 ve školním roce 2020/2021 bude přijato na základě splněných kritérií 96 budoucích prvňáčků
 v případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude
pořadí stanoveno losem v předem určený den
 losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují
 o průběhu losování bude pořízen protokol
 zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude na přístupném místě
v budově školy a na webových stránkách školy

7. Formální část zápisu
 zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte
 zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky, vyplní Zápisní list dítěte
 předloží svůj průkaz totožnosti
 předloží rodný list dítěte
 zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům

8. Motivační část zápisu
 u zápisu dítěte může být přítomen zákonný zástupce
 motivační část se nese hravou formou s postavičkami opička Žofka, tučńák Emil, myška
Karolína, klokan Standa vedoucí k motivování dítěte
 orientační posouzení školní zralosti

9. Poskytnutí informací zákonným zástupcům
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:
 desateru pro rodiče
o jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším
rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče - pro možnost dalšího zlepšení
vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají
s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci)
 anglickém jazyku
o o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, který je součástí ŠVP Škola poznání,
v rozsahu 1 hodiny týdně
 odkladu povinné školní docházky
o o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní
docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)
 školní družině
o o provozu školní družiny, platbě a pravidlech přijetí

10. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
 na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole bude vyvěšen seznam
registračních čísel přijatých dětí
 rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního
řízení
 rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy
 pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis
 zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů,
která běží od následujícího dne po doručení
 pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli
spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit
povinnou školní docházku

11. Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
 vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
 zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů,
která běží od následujícího dne po doručení
 odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45

12. Odklad povinné školní docházky
 zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
o pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
o písemně - vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
o nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném
od 1. 1. 2017)
 zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání a současně předloží žádost o odklad povinné školní docházky (viz. kritéria
přijetí):
o pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
o písemně - vyplní žádost o přijetí k základnímu vzděláni a žádost o odklad povinné
školní docházky
o nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném
od 1. 1. 2017).
 začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém
dítě dovrší 8. rok věku
 zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
o školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
o odborného lékaře nebo klinického psychologa
 nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky,
nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5.
příslušného školního roku
 neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví
řízení
 rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně,
nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení
správního řízení
 pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je
informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

13. Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?











poznat základní barvy a geometrické tvary
umět napočítat od 1 -10
porovnat množství předmětů (více - méně) od 1 - 5
orientovat se v prostoru (nahoře-dole, vlevo-vpravo, nad-pod)
umět složit rozstříhaný obrázek
správně držet tužku
nakreslit lidskou postavu
nebát se komunikovat s paní učitelkou
správně vyslovovat všechny hlásky
přednést básničku nebo zazpívat písničku

14. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás!
A co Vašim dětem nabídneme?






















výborné materiální i výukové zázemí
skvělý kolektiv spokojených vyučujících
spolupráce v rámci e-Twinningu
nadstandardní vybavení ICT – ve všech třídách počítač, dataprojektor, výuka na
interaktivních tabulích, 2 nově zrekonstruované počítačové pracovny
podpora práce dětí s ICT technikou – tablety, interaktivní tabule, prezentér, chytrý telefon ,
digitální nástroje – přizpůsobeno věku dítěteatd.
angličtinu již od 1. třídy povinně
pěkné třídy, vybavené podle potřeb dětí, třídy si žáci zdobí vlastními pracemi, vedeme žáky
k estetickému cítění
kvalitní výuku – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme
velkou úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků
9. ročníků na SŠ
různorodou nabídku kroužků
projekty, akce, koncerty, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
prevenci sociálně patologických jevů
stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok
nadstandardní péči o žáky s SPU
myslíme i na předškoláky – Klub Předškolák
výbornou školní družinu
bruslení, plavání, lyžařské výcviky, basketbal, házená i další sportovní aktivity
ozdravné pobyty – školy v přírodě
pravidelné zahraniční výjezdy – žáci 2. stupně
práci školní psycholožky, speciálního pedagoga
a mnoho dalších aktivit

Ale hlavně bezpečné prostředí a přátelské klima.

