Základní škola Liberec, Kaplického 384, 463 12, Liberec 23, e-mail: skola@zs-kaplickeho.cz

Kritéria pro zápis do přípravné třídy s ŠVP –
S písničkou a kamarádem, každý úkol hravě
zvládneme
pro školní rok 2020/2021
Kritéria přijetí
zápis proběhne 23. dubna 2020 v době od 13 do 18 hodin
- ZŠ Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace otevře ve školním roce 2020/2021
jednu přípravnou třídu s celkovým maximálním počtem 15 dětí (pro otevření přípravné třídy
je potřeba minimální počet 10 dětí).
- Ředitel školy přijme přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a poté
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky u kterých je předpoklad, že zařazení
do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (nutné doporučení z PPP nebo SPC).

- Dále zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list uchazeče a doporučení z PPP nebo SPC,
popřípadě odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 – v případě trvání
mimořádného opatření, platí pokyny níže.
- V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných
žáků, bude pořadí stanoveno podle vyhodnocení z doporučení školského poradenského
zařízení.
- Pro zapsání uchazeče na ZŠ Liberec, Kaplického 384, p.o. není rozhodující časové pořadí
příchodu k zápisu.
- O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu
začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo
praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné
školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V
případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že
takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast
specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení
začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení budou kladná.
- O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem), a to ve vývěsní skříni školy a také
na webových stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu
15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 22. května 2020.
- V souvislosti s mimořádnými opatřeními (aktuality sledujte na stránkách

školy www.zs-kaplickeho.cz), kdy se zápisu nemohou zúčastnit děti, budou
žádosti (včetně doporučení z PPP) o přijetí do přípravné třídy vybírány od 13:00 do
18:00 a to formou:
datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, případně vhození do
sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ).
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