Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz, web. stránky: www.zswolkerova.cz

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok
2021/2022
Dle doporučení MŠMT ČR Č. j.: MSMT-6651/2021-1ze dne 5. 3. 2021 se zápis uskuteční od středy 7. 4. 2021 do
středy 14. 4. 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí k povinné školní
docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis do ZŠ je povinný pro všechny děti, které do konce srpna 2021 dovrší věku šesti let. Zápisu se dále mohou
účastnit také duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2021 do června 2022.
Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2021, je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2022, je pak nutné doložit navíc i
doporučující vyjádření odborného lékaře. Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude probíhat podle kritérií
stanovených zřizovatelem (viz níže). Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou
města č. 5/2019 .Rodiče však mají právo vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu, z kapacitních důvodů však
nemusí být dítě přijato.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce dítěte musí být doložena
nejpozději do 20. 8. 2021 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.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy
možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - zrtmdb9,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4. osobní podání – do schránky na poštu na budově školy u hlavního vchodu
Vzhledem k současné situaci žádáme rodiče, aby pro doručení dokumentů potřebných k zápisu využívali způsoby
doručení, které nevyžadují osobní návštěvu školy. Děkujeme za pochopení
V případě závažných skutečností souvisejících se zápisem dítěte do první třídy je možná (po předchozí domluvě)
konzultace přímo ve škole.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti
stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti
zastupuje).

Výše uvedené náležitosti jsou obsaženy v materiálech k zápisu uložených na webu školy
(www.zswolkerova.cz) . Jsou to :

žádost o přijetí, zápisový list žáka a žádost o odklad.
K žádosti o přijetí je třeba doručit též zápisový list žáka. V případě žádosti o odklad je
třeba doručit také žádost o přijetí.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.

K žádosti o odklad školní docházky zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. Pokud
zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení se v takovém případě přeruší.
Ředitel školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.( nejpozději do 20.8. 2021) Nestane-li se
tak, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. C) správního řádu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o odklad povinné školní docházky bude po doručení ze strany
školy zaevidována a žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které Vám bude sděleno e-mailem, případně
datovými schránkami, které jste uvedli v žádosti o přijetí k povinné školní docházce či v žádosti o odklad školní
docházky.
Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračním číslem, a to na webových
stránkách školy a na vývěsce u vchodu do školy dne 23.4.2021

Náš školský obvod :
ulice Alšova, Bratří Čapků, Bechyňova, Brixenská, Březová, České Armády, Dlouhá, Evropská, Gočárova,
Havlíčkova (od křižovatky U Aleje po ulici Bechyňova), Haškovy Sady, Holandská, Hrnčířská, Jahodova,
Jůzlova, Kavanova, Králíčkova, Květná, Ladova, Ledečská, Lipová, Liškova, Mahenova, Mánesova,
Masarykova, Mlýnská, Muchova, Na Hrázi, Na Stráni, Na Svahu, Nad Náhonem, Nerudova, Okrouhlická,
Panuškova, Perknovská, Pujmanové, Rozkošská, Sadová, Sídl. Pražská (od ulice Masarykova levá strana
směrem na Knyk – domy čp. 2813, čp. 2814, čp. 2818, čp. 2819, čp. 2837, čp. 2841, čp. 2849, čp. 2856, čp.
2860, čp. 2861, čp. 2882, čp. 2883, čp. 2884, čp. 2885, čp. 2891, čp. 2892, čp. 2897, čp. 2898, čp. 2900, čp.
2901), Slavíčkova, Slepá, Slovenská, Slunečná, Spišská, Spojovací, Stamicova, Sudkova, Šubrtova,
Šupichova, Švabinského, Tolmanova, Tylova, U Vodárny, U Rybníčku, Vančurova, Veselého, Vratná,
Vrchlického, Wolkerova, Za Hrnčírnou, Zahradnického, Žďárská

KRITÉRIA ZŠ a MŠ HAVLÍČKŮV BROD, Wolkerova 2941
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
stanovil ředitel ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, že ve školním roce 2021/2022 otevře 3 první
třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst
pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném
pořadí):
1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941 - viz vyhláška města Havlíčkova Brodu č. 5/2019, v platném znění.
2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, jehož
sourozenec je již žákem ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, které má
současně trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu či v obci, se kterou má město Havlíčkův
Brod uzavřenu „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu“.
4. Ostatní děti.
Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté dle kritéria 2,
atd.). V případě, že ředitel školy nebude moci v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) přijmout všechny uchazeče
splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 1. ročníků los. K losování dojde mezi všemi
uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium.

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ.
Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude
proveden zápis.
Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k
dlouhodobému pobytu.
V Havlíčkově Brodě dne 7.4.2021

Ředitel školy v.r.

