Zápis do 1. tříd v roce 2012 a novela školského zákona
Pozn.: Vzhledem k tomu, že některé části zákona ještě nebyly okomentovány MŠMT,
může se stát, že některé informace budou ještě drobně upřesněny. MŠMT postupně
informuje o svých stanoviscích
1) Předložení posudku k žádosti o odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1)
Odklad povinné školní docházky je nově možný pouze při předložení dvou
doporučujících posouzení:
a) školského poradenského zařízení A
b) odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
(odborný lékař: alergolog, imunolog,…)
(klinický psycholog: je specializovaný pracovník ve zdravotnickém zařízení.
Dříve postačovalo doporučení buď školského poradenského zařízení, NEBO odborného
lékaře. Zatím nelze použít doporučení od dětského lékaře (čekám na vyjádření MŠMT).
Podrobné informace získáte v ZŠ při zápisu.
Nové znění zákona od 1. 1. 2012
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku, 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.
2) Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ (§ 123 odst. 2)
Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí se poskytuje nejvýše po dobu 12 měsíců. Lhůta 12 měsíců se počítá od 1. 1.
2012. Prakticky to znamená, že děti, které budou mít odklad povinné školní docházky
letos, začnou platit za MŠ až od 1. 1. 2013.
Dříve toto omezení neexistovalo a dítě tak mohlo navštěvovat poslední ročník bezplatně i
vícekrát. Časové omezení se ovšem nevztahuje na děti se zdravotním postižením.
Nové znění zákona od 1. 1. 2012
Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem
právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v
posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se
poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního
vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné
třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

3) Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (§ 183 odst. 2)
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nově oznamuje na veřejně přístupném
místě ve škole způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů
včetně data zveřejnění. Seznam uchazečů, kterým bylo vyhověno či nevyhověno, se
uvede pod jejich přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.
Nové znění zákona od 1. 1. 2012
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 se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní,
střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na
dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních
následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Prakticky to znamená, že vše proběhne stejně jako dříve (jen přidáme trochu
administrativy)
Při zápisu vyplní rodiče ve spolupráci se zapisujícím učitelem žádost o přijetí, kde bude
dítěti přiděleno registrační číslo, do ruky rodič dostane v naší škole stejné rozhodnutí o
přijetí jako dříve. Na veřejnosti však nesmí být uváděn seznam přijatých jmenovitě,
takže na veřejné vývěsce bude jen seznam registračních čísel a oznámení přijal/nepřijal.
Vyvěšením na internetu se považuje rozhodnutí za předané.
S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
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