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Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 
 

TERMÍN:    

Úterý 7. dubna 2020, 13:00 - 17:00 

ORGANIZACE ZÁPISU: 

 zákonní zástupci předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz, popřípadě 
údaje o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotních obtížích, které by mohly mít 
vliv na průběh vzdělávání (doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře 
nebo klinického psychologa atd.). 

 zákonní zástupci přinesou vyplněnou (oběma rodiči podepsanou) žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče, případně žádost o odklad povinné školní 
docházky (spolu s doporučením lékaře, či SPC). Tiskopisy lze vyzvednout v době provozu školy, 
nebo stáhnout na www.zsmalecov.cz. Vše je možno vyplnit až při zápisu.  

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2020: 

  dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, 
  dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. 

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2020: 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte 
doloží příslušná vyjádření: 

 dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží 
VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), 

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ 
ODBORNÉHO LÉKAŘE + VYJÁDŘENÍ ŠPZ (školského poradenského zařízení). 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v k. ú. Malečov. 

Pokud počet těchto dětí přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijaty děti, jejichž 

sourozenec již plní ve školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku na Základní škole a Mateřské 

škole Malečov, příspěvkové organizaci. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí dětí los. 

2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti 

zákonných zástupců přijaty děti s trvalým bydlištěm v obcích, které uzavřely s obcí Malečov dohodu 

o společném spádovém obvodu. Přednostně budou přijaty děti, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní 

povinnou školní docházku ve školním roce 2019/2020 na Základní škole a Mateřské škole Malečov, 

příspěvkové organizaci. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí dětí opět los. 

3. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 a 2 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti 

zákonných zástupců přijaty děti, které nemají trvalé bydliště v k. ú. Malečov. Přednostně budou 

přijaty děti, jejichž sourozenec již plní povinnou školní docházku ve školním roce 2019/2020 

na Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci. Při rovnosti kritérií rozhodne 

o pořadí k přijetí dětí los. 
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Možnost seznámit se s podklady správního řízení před vydáním rozhodnutí 

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. správního řádu v platném znění, 
Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě 
před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské školy 
při Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci seznámit s podklady 
správního řízení a vyjádřit se k nim. 

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy 
dne 14. 4. 2020 od 10 - 12 hod. (v jinou dobu pak pouze po předchozí dohodě na telefonním 
čísle: 605261730). 

Upozornění: účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti. 
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