
 

 

 
 
 

 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ-SENEC, 
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2017/2018 

se koná v pavilonu základní školy v následujících termínech: 

                          v sobotu    1. dubna 2017  od 10.00 do 16.00 hodin, 

                          v úterý 11. dubna 2017     od 14.00 do 17.00 hodin. 

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu obou rodičů, kteří si přinesou rodný list dítěte a doklad o tr-

valém bydlišti dítěte (např. OP). Pokud se jeden z rodičů nemůže s dítětem k zápisu dostavit, je nut-

né, aby zplnomocnil k tomuto úkonu druhého rodiče. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 

1. děti, které nastupují po odkladu povinné školní docházky, který byl  vydán MZŠ Zruč-Senec; 

2. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MZŠ Zruč-Senec narozené 

            od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011; 

3. děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy do naplnění 

            celkového počtu žáků, který je možno přijmout.                                                                

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ, KTERÉ JE MOŽNO PŘIJMOUT: 2 třídy 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU: 

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a uvede náležitosti 

stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

 jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce; místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručování, 

 jméno, příjmení a datum narození dítěte; místo trvalého pobytu, 

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 

 telefonické spojení na zákonného zástupce či e-mailová adresa, 

 zákonný zástupce dítěte je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, 

 škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení 

vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, 

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

 v případě žádosti o odklad předloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa v den zápisu. 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU: 

 v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených zna-

lostí a dovedností. 

Ve Zruči-Senci dne 1. března 2017      PhDr. Oldřich Šik 

                                                     ředitel školy 
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