Zápis dětí do 1. ročníku
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a na základě metodického doporučení MŠMT se bude
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální konat v období stanoveném
školským zákonem.

Vedení školy bude přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce
od čtvrtku 1. dubna 2021 do pátku 16. dubna 2021.
Způsob podání žádosti:
Žádost včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení, která je nezbytná k přijetí
dítěte, mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:





do datové schránky školy (zamfc63),
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zslipnik@zslipnik.cz),
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním ve škole – do schránky ve vestibulu školy případně po předchozí telefonické
domluvě (tel. 581 773 766, 733 171 806)

Vzdělávání v 1. ročníku probíhá podle vzdělávacích programů:




Školní vzdělávací program „Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“ – dle RVP-ZV (pro žáky se
závažnými poruchami chování a učení) a žáky se sníženými výstupy vzdělávání (žáci s mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami)
Školní vzdělávací program „Poznávej svět“ – dle RVP ZŠ speciální:
Díl I. – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a
autismem
Díl II. – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do základní školy:
1.
2.
3.
4.

Doporučující posouzení PPP nebo SPC k zařazení do školy dle par. 16 odst. 9
Trvalý pobyt dítěte na území Olomouckého kraje
Kritérium odkladu povinné školní docházky vydaného naší školou
Dodržení kapacity školy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do základní školy speciální:
1.
2.
3.

Doporučující posouzení SPC k zařazení do školy dle par. 16 odst. 9
Dodržení kapacity školy
Při překročení kapacity školy rozhoduje závažnost doporučení podpůrných opatření

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2, písmeno e)
a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném zněmí, ředitelka školy.
Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců.
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 přístupním místě ve škole a na webových stránkách školy.
Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy
Lipník nad Bečvou 9. března 2021
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