Základní škola a Mateřská škola Teplice,
Koperníkova 2592
IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz
_______________________________________________________________

Kritéria pro přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky a
informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky
Článek 1
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Teplice, Koperníkova 2592 stanovila kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky.
Článek 2
Kapacita prvních tříd školního roku 2019/2020 je 90 žáků.
Článek 3
Postup při přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky:
1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádové
oblasti základní školy podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice, dále děti umístěné v tomto
obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti
zákonných zástupců přijaty i děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti základní
školy.
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Článek 4
Ředitelka školy dále informuje o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání:
1. Zápis se uskuteční v budově školy ve dnech 3. a 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.
2. Vstup do školy bude umožněn vchodem do školní družiny v pavilonu C.
3. Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a rozhovoru,
případně dalších činností s dítětem.
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky. Rozhovor proběhne v případě přítomnosti dítěte u zápisu a
souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Rozhovor pedagogického pracovníka se
zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro
školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte
může být přítomen u všech součástí zápisu.
4. Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti
dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.
5. Všechny potřebné formuláře obdrží zákonní zástupci u zápisu před začátkem formální části
zápisu nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy.
6. Informace pro rodiče, jak mohou pomoci svým dětem do doby zahájení povinné školní
docházky, obdrží zákonní zástupci u zápisu před začátkem formální části. Tyto informace
jsou taktéž ke stažení na webových stránkách školy.
V Teplicích dne 29. 3 2019

Mgr. Bc. Gabriela Křížková
ředitelka školy

