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V Ratíškovicích, dne 29. 03. 2021

Rodiče dětí – budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je zákonný zástupce
dítěte, které dosáhne k 1. září 2021 věk 6 let, povinen přihlásit své dítě v době 1. až 30. dubna
2021 k povinné školní docházce. (Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.)
Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace v České republice a na základě
§ 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, proběhne na naší základní škole zápis dětí
do 1. třídy tímto způsobem:
I. Formální část
Zákonný zástupce dítěte přijde osobně s rodným listem dítěte potvrdit zájem zapsat dítě do
1. třídy ZŠ a MŠ Ratíškovice, kde podepíše připravenou Přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou
se zahajuje správní řízení ve věci přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, a budou mu zodpovězeny
případné dotazy. Účast dítěte není v této tzv. formální části zápisu nutná.
Místo konání:

ředitelna ZŠ a MŠ Ratíškovice, Vítězná 701 (1. poschodí vpravo)

Termíny zápisu: středa
čtvrtek
pátek

7. 4. 2021 v době 7.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
8. 4. 2021 v době 7.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
9. 4. 2021 v době 7.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

II. Rozhovor a činnosti s dítětem
Ve druhé části zápisu do 1. třídy rovněž může a nemusí být dítě přítomno, přesto v průběhu května
nebo června 2021, jak to epidemiologická opatření dovolí, se uskuteční, stejně jako loňský rok,
rozhovory a činnosti s dítětem – budoucím prvňáčkem formou „Školy nanečisto“, kde se
orientačně posuzuje školní připravenost dítěte ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích
oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a prověří se připravenost
dítěte k základnímu vzdělávání. (Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve
všech vzdělávacích oblastech stanovených RVP pro PV, nýbrž volí takové schopnosti a dovednosti,
jejichž úroveň rozvoje lze ve vymezeném čase orientačně posoudit.) – Termín bude včas oznámen.
III. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Každý rok v červnu pořádá vedení ZŠ schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků v jídelně ZŠ, Vítězná
701, kde rodiče získávají veškeré informace, týkající se nástupu dítěte do 1. třídy základní školy.
Pokud to situace v ČR nedovolí, budou rodiče písemně informováni doporučeným dopisem.
S úctou
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