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 Vážení rodiče, 
 
 jsme škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně děti s různým 
 stupněm mentálního postižení, s postižením více vadami a žáky s poruchou autistického  spektra. 
 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna 
 do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní 
 docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
 pokud mu není povolen odklad.  
 

termín zápisu, odkladu: 
po telefonické domluvě přesného času zápisu na telefonním čísle: 241 710 781 ve dnech 

 

středa 4.4.2018 a čtvrtek 5.4.2018 od 14:00 do 16:00 hodin, 
+ dále dle dohody v termínu do 30.4.2018 

 

místo zápisu: 
hlavní budova školy, 2. patro 

 1.  Z á p i s  
 K přijetí prvňáka do naší školy, nástup 1. září 2018, je nutné předložit: 
 

 - doporučení příslušného školského poradenského zařízení tedy: 
 SPC - speciálně pedagogického centra k plnění školní docházky v naší škole  
 

 - občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,  
 - u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu 
 

 Od září 2018 otevíráme jednu třídu: 
 - pro žáky s lehkým a středním stupněm mentálního postižení a souběžnými postiženími více vadami 
    
                              
 2. O d k l a d 
 V případě odkladu školní docházky, nástup do 1. třídy od 1.9.2019,  je nutné předložit: 
 - občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,  
 - u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu 
 - doporučení  k odkladu od: 
  1. školského poradenského zařízení tj. zpravidla od: SPC - speciálně pedagogického centra  
  nebo PPP pedagogicko-psychologické poradny 
  a 
  2. klinického psychologa nebo odborného lékaře, např. obvodního pediatra 
 
 Odklad školní docházky dělá spádová škola v místě bydliště, může ho udělat naše škola,  pokud se 
 jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 Odklad povinné školní docházky se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
 zákon) v platném znění: 
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 § 37 odst. 1 
 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 
 v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné 
 školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma dokumenty: doporučujícím 
 posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
 psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
 dovrší osmý rok věku. 
 
 § 37 odst. 3 
 Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná 
 nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem 
 zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění 
 povinné školní docházky na následující školní rok. 
 
 Další informace na telefonním čísle: 241 710 781 

      
                                   
 Mgr. Milan Záruba, ředitel školy 
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