Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
se bude na ZŠ a MŠ Kopidlno konat v termínu od 1. do 30. dubna 2021
v budově u kostela, Hilmarova ulice č. p. 89
Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen
odklad začátku povinné školní docházky. Zápis se v tomto roce uskuteční bez osobní přítomnosti dětí i
zákonných zástupců ve škole, tj. předáním nezbytné dokumentace (viz níže).
Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Zvažujete odklad povinné školní docházky svého dítěte?
Pokud není dítě pro zahájení školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný
zástupce v termínu zápisu požádat ředitelství školy o odložení povinné školní docházky.
Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena
zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. Žádost musí být doložena dvěma doporučujícími posouzeními - příslušného školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku.
Prosíme rodiče, aby se na všechna vyšetření objednali s dostatečným předstihem. Kontakt na
Pedagogicko-psychologickou poradnu v Jičíně a na SPC KHK, pracoviště Jičín, Fortna 39
Web: www.pppjicin.cz
Tel.: 493 533 505
E-mail: info@pppjicin.cz
Ve školním roce 2021/2022 bude naše škola otevírat jednu první třídu o max. počtu 30 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle
§ 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kopidlno, stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky
ve školním roce 2021/2022.
1. Do první třídy ZŠ a MŠ Kopidlno budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu
v Kopidlně a jeho spádových obcích.
2. Do první třídy ZŠ a MŠ Kopidlno budou přijímány děti z jiných spádových obcí.

Organizace zápisu:
Zápis se uskuteční v termínu od 1. do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dítěte i zákonného
zástupce ve škole.
Bude-li zákonný zástupce žádat přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst. 3 školského zákona) či žádat pro své
dítě odklad školní docházky (§ 37, odst. 3 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici
požadovaná odborná vyjádření, pokud ne, budou škole dodána později.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.zskopidlno.cz) a na nástěnce v MŠ
Kopidlno. V seznamu bude dítě uvedeno pod číselným kódem, který bude rodičům odeslán na jejich
uvedený e-mail.
Před vydáním rozhodnutí o přijetí mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu. Termín nahlédnutí
do spisu je stanoven na úterý 4. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy.
Průběh zápisu:
Zápis pro školní rok 2021 – 2022 proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí
nebo odkladu dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Se
zapsanými dětmi a jejich rodiči se sejdeme po ukončení mimořádných opatření na schůzce, kde budou
dořešeny další náležitosti zápisu. O jejím termínu budete včas informováni.
Pro přijetí je nutné předat následující dokumenty vyplněné a podepsané zákonnými zástupci:
1.
Žádost o přijetí dítěte.
2.
Formulář k zápisu.
3.
Prostá kopie dokladu o svěření do péče (u pěstounů).
Pro odklad je nutné předat následující dokumenty vyplněné a podepsané zákonnými zástupci:
1.
Žádost o odklad.
2.
Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciálně pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa – lze dodat později na schůzce ve škole.
3.
Formulář k zápisu.
Všechny požadované formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zskopidlno.cz
v záložce „ZŠ“ - „Zápis do 1. třídy“.
Tyto vyplněné a podepsané dokumenty je možné do školy doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy (7jwmehx).
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu reditel@zskopidlno.cz. Nelze
zaslat pouze prostý email!
3. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno.
4. Vhozením obálky s doklady do poštovní schránky na budově školy v Hilmarově ulici č. p. 89
v Kopidlně.

Mgr. Pavel Berný,
ředitel ZŠ a MŠ Kopidlno

