Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice
Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice
IČO: 00 22 79 01
Tel. + 420 518 367 120

www.zsratiskovice.cz

Datová schránka: gecphuk
Email: zs.ratiskovice@tiscali.cz

V Ratíškovicích, dne 23. 03. 2020

Rodičům dětí předškoláků

Zápis k povinné školní docházce v roce 2020
POKYNY pro RODIČE
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů
k povinné školní docházce do ZŠ ze dne 18.03.2020, č.j. MŠMT-12639/2020-1, se
uskuteční zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/21 následujícím způsobem:
1) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit na ředitelství ZŠ
Ratíškovice následujícími způsoby:1)
a)

do datové schránky: gecphuk

b)

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

(naskenovaná vyplněná Žádost – viz str. 2)

Ředitel školy:

zs701@centrum.cz

Zástupce ředitele:

zs.ratiskovice@tiscali.cz

c)

poštou na adresu školy

d)

osobní podání v základní škole, Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice, a to

v pracovní dny od 1. dubna do 30. dubna 2020,
vždy od 7.00 do 13.00 hod.
2) Rodiče, kteří chtějí žádat o odklad povinné školní docházky, musí postupovat podle
pokynů na str. 3
3) Koncem června se bude konat tradiční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků,
kde se rodiče dozví další podrobnosti. O termínu budete včas informováni.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. 736 741 427 (J. Hanák)
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

PhDr. Mgr. Bc. Josef HANÁK, v.r.
ředitel školy

1)

na základě § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
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ODESÍLATEL (zákonný zástupce dítěte):
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:
Email:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
Na základě § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádáme o zahájení správního
řízení ve věci přijetí našeho dítěte k povinné školní docházce:
Žadatel:
Jméno a příjmení dítěte:
Adresa trvalého pobytu:
Datum a místo narození:
Rodné číslo:
Označení správního
orgánu:

ZŠ a MŠ Ratíškovice, Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Zákonní zástupci dítěte:
Jméno a příjmení otce:
Bydliště:
Mobil:
Jméno a příjmení matky:
Bydliště:
Mobil:

V Ratíškovicích, dne ……………. 2020

……………………………………………………
podpis zákonného zástupce žáka
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Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice
Vítězná 701 , 696 02 Ratíškovice

Náležitosti k řízení
ve věci odkladu povinné školní docházky
pro školní rok 2020 - 21

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informoval na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění, o důležitých legislativních náležitostech, které se týkají řešení možného odkladu povinné školní
docházky Vašeho dítěte pro školní rok 2020-21.
Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je třeba postupovat následovně:
1) Dle § 37 odst. 1 školského zákona požádat písemně nejpozději 30. dubna 2020 o odklad
povinné školní docházky.
2) kontaktovat (osobně, telefonicky, emailem) Pedagogicko-psychologickou poradnu
v Hodoníně, Jilemnického 2, tel. 518 606 411 (více na: www.ppphodonin.cz), která na základě
vzájemné domluvy provede vyšetření dítěte a vystaví doporučující posouzení k odkladu
povinné školní docházky, a současně
3) kontaktovat buď odborného lékaře – dětskou lékařku Vašeho dítěte, nebo klinického
psychologa, který musí rovněž vystavit doporučující posouzení k odkladu,
4) nejpozději do 31. května 2020 doložit řediteli školy obě doporučení k odkladu začátku povinné
školní docházky.
Pouze v případě splnění zákonem předepsaných náležitostí – doložení písemné žádosti a dvou
doporučení - je možné vydat rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky. V případě
jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte přímo ředitele školy – tel. 518 367 660 nebo 518 367 120,
email: zs701@centrum.cz
Přesné znění § 37 odst. 1 školského zákona:
(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 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.
V Ratíškovicích, dne 23. března 2020
PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, v.r.
ředitel školy
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Josef Novák
Příční 1458
696 02 Ratíškovice
ZŠ a MŠ Ratíškovice
Vítězná 701
696 02 Ratíškovice

Žádost
o odklad povinné školní docházky

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, žádáme o odklad začátku
povinné školní docházky našemu dítěti:

Jméno a příjmení:

Milada Nováková

Narozen/a:

3. března 2014

Trvalé bydliště:

696 02 Ratíškovice, Vítězná 501

Děkujeme.

V Ratíškovicích, dne 18. dubna 2020

.........................................................
zákonný zástupce dítěte

Příloha:
1. Doporučení PPP k odkladu povinné školné docházky ze dne 15.4.2020
2. Doporučení dětského lékaře (klinického psychologa) ze dne 17.4.2020

♦ VZOR ♦
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