Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace, Komenského 17, 789 83 Loštice

Informace k distančnímu zápisu do 1. ročníku 2021 – 2022
1. Termín a místo zápisu
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22, vydává ředitel Základní školy Loštice, okres
Šumperk, příspěvková organizace následující opatření. Distanční zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech
6. až 16. dubna 2021. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních
postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením
stanovil ředitel školy pravidla následujícím způsobem.
A) Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Na internetových stránkách školy http://www.zslostice.eu/ bude od 6. do 16. dubna 2021 zpřístupněna
přihláška k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přihlášku zákonný zástupce vyplní a elektronicky odešle ze
stránky školy. Přihláška bude automaticky zařazena do systému školy. Zákonný zástupce na email, který zadal do
přihlášky, obdrží informace k zápisu a v příloze žádost o přijetí žáka. Žádost si vytiskne a zajistí podpisy obou
zákonných zástupců (podpis druhého zákonného zástupce lze nahradit čestným prohlášením, které je
v dokumentech školy k zápisu volně ke stažení). Zákonný zástupce má povinnost doručit žádost do školy
následujícím způsobem, dle svých možností:
1. Do datové schránky školy hx4mphd
2. Emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na adresu zslostice@iol.cz
3. Poštou na adresu: Zápis, ZŠ Loštice, Komenského 17, 789 83 Loštice
4. Osobním podáním – Vložením žádosti v obálce do poštovní schránky na budově staré školy.
5. Osobním podáním u ředitele školy na základě předchozí písemné domluvy na emailu
zslostice@iol.cz nebo po domluvě na telefonním čísle 583 445 251 v pracovní dny dostupné od
8:00 do 11:00. Důvodem je zajistit průběh organizačně tak, aby nedocházelo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte. Ze zákona platí, že stačí doložení prostou kopií dálkovým
způsobem. Kopii rodného listu lze nafotit mobilem nebo naskenovat a poslat emailem na zslostice@iol.cz
Další možností je vytisknou kopii rodného listu dítěte a přiložit v obálce k žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitel školy na městském úřadě, který vede evidenci občanů.
B) Odklad povinné školní docházky
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, 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).
Na internetových stránkách školy http://www.zslostice.eu/ bude od 6. dubna zpřístupněna přihláška k
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Povinnost vyplnit přihlášku má i zákonný zástupce dítěte, který bude
žádat o odklad povinné školní docházky (přihláška není žádost). V přihlášce označí, že bude žádat o odklad
povinné školní docházky. Přihlášku zákonný zástupce vyplní a odešle ze stránky školy. Zákonný zástupce na email,
který zadal do přihlášky, obdrží informace k zápisu a v příloze žádost o přijetí žáky. Pokud chce žádat o odklad
povinné školní docházky, tak tento dokument si stáhne ze stránky školy, vyplní dokument a zajistí podepsání
zákonnými zástupci dítěte. Podpis druhého zákonného zástupce lze nahradit čestným prohlášením, které je v
dokumentech školy k zápisu volně ke stažení. Žádost o odklad je potřeba doložit doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Žádost o odklad
lze podat pouze osobním podáním u ředitele školy na základě předchozí písemné domluvy na emailu
zslostice@iol.cz nebo po domluvě s ředitelem školy na telefonním čísle 583 456 321, pracovní dny dostupné od
8:00 do 11:00. Důvodem je zajistit průběh organizačně tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v
prostorách školy.
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2. Věk dítěte
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad. 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 k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení.
3. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon). Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud
zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
4. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může
pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
5. Odklad povinné školní docházky
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, 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).
Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:
1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu města Loštice.
2. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu města Loštice, jeho zákonný
zástupce prokáže, že na území města Loštice bydlí (jiný než trvalý pobyt).
Pro školní rok 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída do počtu 30 žáků. V případě vyššího počtu uchazečů,
otevře ředitel školy dvě 1. třídy.
Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek výše stanovených kritérií. O
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých
tříd. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně
přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů
od 19. dubna 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená.
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