Cesta, po které nejdeš sám.
Základní škola Cesta, U Výstaviště 463, Písek 397 01
tel. 608 405 252, mail: zscesta@zscesta.cz, web: www.zscesta.cz

Poučení o zápisu k základnímu vzdělávání
ve školním roce 2019/2020
Termín zápisu: úterý 2. dubna 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Pro školní rok 2019/2020 je předpokládaný počet přijímaných žáků 15. O přesném počtu přijatých
žáků rozhoduje ředitel školy.
K zápisu se dostavte s dítětem a s sebou vezměte Žádost o přijetí, občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte.
Základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do školy, shrnuje Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-detipredskolniho-veku).
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad
povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je třeba doložit i Vyjádření pedagogickopsychologické poradny a Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při podání
žádosti o odklad není nutná účast dítěte u zápisu.
Základní škola Cesta nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí
rozhodné. O přijetí ke vzdělávání na Základní škole Cesta rozhoduje ředitel školy ve správním řízení
na základě výsledků přijímacího řízení. Přijímací řízení probíhá podle předem stanovených kritérií
v den zápisu.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Ředitel ZŠ Cesta stanovuje tato kritéria pro přijetí:

Kritérium

Bodové hodnocení

Dítě má sourozence v ZŠ Cesta

5b

Dítě zaměstnance ZŠ Cesta

5b

Schopnosti a dovednosti dítěte rozvíjené v předškolním vzdělávání

10 b

Soulad se zaměřením školy (dotazník)

10 b

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů se pořadí
přijímaných stanovuje losem. Losují se registrační čísla, která jsou přidělována pro účely zápisu.
Případné veřejné losování proběhne ve středu 3. dubna v 17:00 ve škole. O losování budou předem
telefonicky informováni pouze zákonní zástupci uchazečů, kteří budou zařazeni do losování.
Losování provede tříčlenná komise ve složení: ředitel školy, dva členové školské rady (1 x zástupce
pedagogického sboru a 1 x zástupce rodičů)
Doporučujeme Vám si vytvořit rezervaci konkrétního času zápisu. Předejdete tak u zápisu
zbytečnému čekání. Rezervace není povinná. Kdykoliv v průběhu zápisu lze přijít i bez rezervace,
je však potřeba počítat s možným zdržením, pokud se ve stejný čas sejde více zájemců. Rezervace
termínu zápisu je možná od 22. března (od 9:00) do 29. března (do 18:00) na webových stránkách:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Cesta/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
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Každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto registračním číslem bude na vývěsce a na webových
stránkách školy ve čtvrtek 4. dubna 2019 zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí. V souladu
s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí
nebo nepřijetí, které bude založeno do spisu dítěte. Stejnopis rozhodnutí doručí škola zákonnému
zástupci dítěte do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
Formální částí zápisu je podání písemné Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tiskopis
žádosti je k dispozici v kanceláři školy nebo elektronicky na webových stránkách školy
www.zscesta.cz. Žádost musí být úplná a podepsána oběma zákonnými zástupci jako doložení, že
jednají ve vzájemné shodě. Při zápisu rodiče vyplní dotazník a proběhne krátký pohovor s vedením
školy. Škola by při zápisu měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely
nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
- informace o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání,
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s §16 školského zákona, a o
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
- informace o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání.
V motivační části zápisu se dítě zapojí do připravených aktivit přibližujících vzdělávání v Základní
škole Cesta. Také proběhne krátký individuální pohovor s dítětem. Orientační posouzení
připravenosti dítěte na vzdělávání v Základní škole Cesta provádějí hodnotitelé z pedagogického
sboru školy.
Základní informace o škole
Základní škola Cesta je církevní škola, jejímž zřizovatelem je Sbor Církve bratrské v Písku - Elim.
Jsme malá škola rodinného typu s klasickou formou výuky. V menším třídním kolektivu žáků
nabízíme: přátelské prostředí, individuální přístup, angličtinu od 1. třídy, vzdělávání v prostředí
postaveném na křesťanských hodnotách. Cílem naší výchovy a vzdělávání je všestranný rozvoj dětí
a propojení získaných vědomostí a dovedností s praktickým životem. Podporujeme vytváření
blízkého vztahu mezi rodinou a školou formou otevřené a pravidelné komunikace. Žáci 1. až 9.
ročníku se účastní povinné Etické výchovy, ranních slovíček a dalších duchovních aktivit školy,
které jsou přirozenou součástí života školy. Na škole se platí školné. Školní družina (pro žáky 1. až
3. ročníku), školní klub a zájmové kroužky jsou zpoplatněny.
Poučení o zápisu je zveřejněno na vývěsce školy a na webových stránkách školy www.zscesta.cz.
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