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ZÁPIS DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
1. Termín a místo zápisu
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin.
Místem zápisu bude Masarykova základní škola Debř, Bakovská 7, Mladá Boleslav.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
2. Věk dítěte
K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 (tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6
let) a děti starší, jimž byla odložena školní docházka.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením škol nejpozději do 12.
dubna 2019.
3. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Formulář přihlášky je k dispozici na webu školy (https://www.skoladebr.cz/stranka-formulare-ke-stazeni-62) a
v ředitelně školy. Přihlášku stačí vyplnit v den zápisu ve škole (budou k dispozici v „čekárně“).
4. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Zákonný zástupce dítěte
může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
5. Odklad povinné školní docházky
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 zřízení a odborného lékaře. 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.
Formulář žádosti o odklad školní docházky je k dispozici na webu školy (https://www.skoladebr.cz/strankaformulare-ke-stazeni-62) a v ředitelně školy.
6. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince,
kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza.
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