ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ,OKRES PLZEŇ–JIH,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
IČ: 75 00 50 00

Zápis žáků do 1.ročníku Základní školy Vrčeň pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás chceme informovat o blížícím se zápisu dětí do 1.ročníku naší školy.
Ředitel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace oznamuje informace o průběhu
zápisu, o spádových obcích školy a stanovuje termín konání zápisu a kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu žáků pro školní rok 2021/2022.
Zápis se uskuteční 8. dubna 2021 (čtvrtek) v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově ZŠ Vrčeň.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, náhradní termín je stanoven na 15.4.2021
v době od 14,00 do 16,00 hodin. Náhradní termín zápisu bude domluven jednotlivě po domluvě
s vedením školy.
Žádáme o sdělení informace o Vašem záměru zapsat vaše dítě do naší školy a jakou formu (cestu)
předání vyplněných tiskopisů jste zvolili, a to na e-mailu: zs@vrcen.cz nebo sms zprávou na telefonu:
728 550 788. Po tomto oznámení bude domluven přesný čas určený pro návštěvu školy a provedení
zápisu dítěte do 1.ročníku. Někdo již má domluvený termín i čas, který platí.
Na uvedených kontaktech mohou být podány doplňující informace k zápisu, pomoc při vyplnění
tiskopisů nebo domluvení osobní návštěvy či prohlídky školy.
K zápisu do 1.ročníku s sebou přineste:
• Rodný list dítěte (kopie)
• Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
• Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce
uvedeného v jeho osobním dokladu
• Zápisový lístek žáka
• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
• V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců
dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je
nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých
práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
• Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021, pokud byl odklad umožněn
• Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogickopsychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem
• Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete o odklad školní docházky žádat; budete-li
žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a
zápisový lístek)
Tiskopisy můžete získat na webových stránkách školy v záložce Dokumenty/Formuláře, nebo budou
předány osobně ve škole po předchozí domluvě.
Tiskopisy se zpět přijímají:
1. datovou schránkou ZŠ Vrčeň (qbzmucp)
2. e-mail s elektronickým podpisem (zs@vrcen.cz )
3. poštou (ZŠ Vrčeň, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň) – doporučené psaní
4. osobně ve škole
• 8.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin
• 15.4.2020 od 14,00 do 16,00 hodin
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Škola upřednostňuje předání dle bodu 4 a to pro variantu zápisu za přítomnosti dětí i bez jejich
přítomnosti.
Průběh zápisu
O variantě zápisu rozhodne ministr školství. Aktuální informace budou včas zveřejněny na
webových stránkách školy.
1. Za přítomnosti dětí
Motivační část zápisu - po příchodu do školy bude připravena učebna v 1.patře, kde účastníci zápisu
čekají na vlastní zápis. V této učebně budou přichystány i aktivity pro děti, aby čekání nebylo dlouhé.
Zápis do 1.ročníku není zkouška. Smyslem je posoudit školní zralost dítěte. Dále jde o rozhovor dítěte
s paní učitelkou nebo s panem učitelem, recitace básničky nebo zpěv písničky, znalost barev,
geometrických tvarů, … . Podmínkou přijetí do 1.ročníku rozhodně není znalost písmen, čtení, znalost
a ovládání písmen psací abecedy. Nechybí ani kresba, podle níž je možné posoudit úroveň
grafomotoriky předškoláka. Vyučující pozorují chování dítěte, dále např. jeho samostatnost, závislost
na rodičích, ochotu poslouchat cizí autoritu a plnit dané instrukce. Po ukončení zápisu dítě obdrží
drobné dárky.
Na ukázku budou připraveny i učebnice a pracovní sešity, se kterými se pracuje v naší 1.třídě.
Formální část zápisu - zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a
kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech.
2. Bez osobní přítomnosti dětí
Motivační část zápisu – neuskuteční se.
Formální část zápisu - zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a
kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech.
Jaká jsou kritéria pro přijetí?
Žáci jsou přijímáni do výše kapacity základní školy. Ideální maximální počet žáků v 1.ročníku je 17
žáků.
Spádové obce školy
Na základě vyhlášky obce Vrčeň č.1/2021 je stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň těmito obcemi: Vrčeň,
Sedliště, Srby, Čížkov a částmi Zahrádka, Čečovice, Měrčín, Liškov. Vyhláška nabyla účinnosti
1.4.2021.
Kritéria přijetí
Pokud bude naplněna kapacita školy a třídy, bude nutné postupovat dle jediného kritéria: trvalý pobyt.
Při rozhodování o přijetí bude ředitel školy postupovat postupně dle následujících bodů:
1. žáci s trvalým pobytem v obci Vrčeň
2. žáci s trvalým pobytem ve spádových obcích školy
3. v ostatních případech bude dítě přijato tehdy, pokud nebude naplněna kapacity školy a třídy
(pro tento případ mohou být stanovena pomocná kritéria)
Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Vrčeň
Toto rozhodnutí neobdržíte. Informace o přijatých žácích bude zveřejněna na webových stránkách
školy a vývěsce školy, kde nebudou uvedena jména, ale registrační čísla, která obdržíte v době zápisu.
Informace k zahájení školního roku dostanete během měsíce srpna dopisem.
Co důležitého byste měli vědět?
Výňatek ze školského zákona
Zápis do školy upravuje § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb..
(3) 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.
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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,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.
dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Odklad školní docházky upravuje § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb..
(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.
Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v § 3a.
Na setkání s vámi se těšíme.
Mgr. Pavel Maršalík, ředitel školy
Vrčeň 1.4.2021
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