Masarykova základní škola a mateřská škola,
okres Opava, příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
ačkoliv je to jen stěží uvěřitelné, Vaše dítě stojí na prvním předělu svého života. Z dítěte předškolního věku
se co nevidět stane opravdový školák. S tím samozřejmě souvisí organizace zápisu do 1. ročníku pro školní
rok 2022/23, který vychází z právních předpisů, především pak ze školského zákona a z vyhlášky o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn a úprav.

Termín zápisu do školy v Melči byl stanoven na pátek 1. dubna 2022
od 14 do 17 hodin, náhradní termín pro melčskou školu a řádný termín pro školu
ve Štáblovicích byl určen na úterý 5. dubna 2022 od 14 do 16 hodin pro Melč
a od 14 do 17 hodin ve Štáblovicích.
Zápis se skládá ze dvou částí, a to z formální (kdy zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné
školní docházky podáním vyplněné žádosti o přijetí k povinné školní docházce, vyplněného zápisního
listu pro školní rok 2022/23 a přiložením rodného listu dítěte) a z rozhovoru a dalších činností s dítětem
z důvodu orientačního posouzení školní připravenosti dítěte, přičemž doba trvání nepřesáhne 20 minut.
Kritériem pro přijímání žáků je naplnění kapacity počtu žáků školy. Přesný počet žáků, které je možné u zápisu
k povinné školní docházce přijmout, z důvodu vysoké kapacity školy není stanoven.
Samotnému zápisu do 1. ročníku předchází celá řada větších i komornějších akcí v Melči, stejně jako ve
Štáblovicích, na které Vás i Vašeho předškoláka srdečně zveme. Vy i Vaše dítě tak máte jedinečnou možnost
důvěrněji poznat prostory základní školy, školní družiny i pedagogické pracovníky, kteří si pro vás připravili
následující aktivity (blíže viz přiložené pozvánky):

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
v MELČI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ve ŠTÁBLOVICÍCH

20. 1. 2022

17. 2. 2022

HRAVÉ TVOŘENÍ
HRAVÉ CVIČENÍ

HRAVÉ TVOŘENÍ
a
HRAVÉ CVIČENÍ

16. 3. 2022

16. 3. 2022

17. 2. 2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. 3. 2022

16. 3. 2022

JARNÍ TVOŘENÍ

1. nebo 5. 4. 2022
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JARNÍ TVOŘENÍ

5. 4. 2022
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epidemiologické situace nelze vyloučit případné změny
v termínu či způsobu konání výše uvedených akcí.
Pakliže tato situace nastane, budete o ní neprodleně informováni. (www.zsmelc.cz)

Informace pro rodiče, kteří u svého dítěte zvažují odklad povinné školní docházky
Ačkoli Vaše dítě dosáhlo nebo k 31. 8. 2022 dosáhne 6 let věku, můžete mít jisté obavy, zda Vaše dítě 1.
ročník základní školy zvládne. Nejdříve využijte možnost pohovořit si o případném odkladu povinné školní
docházky s učitelkami mateřské školy, které Vaše dítě velmi dobře znají a jako profesionálky dokáží
odhadnout, zda je Vaše dítě dostatečně připravené pro vstup do základní školy, nebo zda je případná žádost o
odklad na místě.
Pokud se rozhodnete pro odklad povinné školní docházky, je třeba v tom podniknout jisté kroky, a to
s dostatečným časovým předstihem. Odklad začátku povinné školní docházky uděluje ředitel školy na
základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučujícího posouzení školského poradenského
zařízení (u nás nejčastěji: Pedagogicko-psychologická poradna Opava – tel. 553 622 768, nebo Pedagogickopsychologická poradna Vítkov – tel. 556 300 574) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (postačí
písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky z pera dětského lékaře). Tato žádost spolu s oběma
přílohami však musí být podána řediteli školy nejpozději k 30. dubnu 2022. Časovým problémem není
ani Vámi podaná žádost, ani doporučení k odkladu od dětského lékaře, nýbrž vyšetření v pedagogickopsychologické poradně. O to si žádáte jako rodiče sami, je třeba však počítat s tím, že čekání na něj je
několikaměsíční. Proto vřele DOPORUČUJEME všem rodičům, kteří zvažují u svého dítěte odklad
povinné školní docházky, aby v této věci konali výše uvedené kroky (objednání vyšetření v pedagogickopsychologické poradně) již se začátkem roku 2022.
V případě jakýchkoli nejasností neváhejte včas zavolat na telefonní číslo 556 309 021 či využít osobní
konzultace po předchozí domluvě s vedením školy.
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