Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) se skládá z formální části a, je-li při zápisu
přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a
případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí
zápisu.
1. K zápisu se lze dostavit ve kterémkoliv stanoveném dnu a libovolném čase. Pořadí, ve
kterém se žáci k zápisu dostaví, nerozhoduje o přijetí (nepřijetí) žáka k základnímu
vzdělávání do ZŠ Rudolfov.
2. Po příchodu k zápisu bude žákovi přiděleno registrační číslo, které bude vepsáno do
tiskopisu „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rudolfov“. Ten mohou mít
zákonní zástupci již při příchodu k zápisu vyplněný tiskacím písmem – je ke stažení na
webových stránkách www.zsrudolfov.cz
3. Zákonní zástupci vyjádří svůj souhlas s tím, že s jejich dítětem může být veden rozhovor.
4. Při formální části zápisu bude následně vyplněn nebo zkontrolován již vyplněný tiskopis
„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rudolfov“.
5. Bude-li s tím zákonný zástupce souhlasit, proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se
zapisovaným dítětem, který bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na motivování
dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (schopnost
komunikace a koncentrace, výslovnost dítěte, přednes básničky nebo zpěv písničky, kresba
postavy, držení tužky, znalost barev, orientace v prostoru, znalost číselné řady, množství
prvků, rozpoznávání základních geometrických tvarů).
6. Bezprostředně po zápisu bude škola informovat zákonného zástupce dítěte, jak může do
doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti k jeho dalšímu rozvoji.
7. Seznam přijatých žáků k povinné školní docházce (pouze přidělená registrační čísla) bude
zveřejněn v nejkratším možném termínu na vchodových dveřích do budovy školy a na
webových stránkách www.zsrudolfov.cz.
8. Informační schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 7. 6. 2022
od 15:30 hodin v jídelně ZŠ Rudolfov. Při tomto setkání se zákonní zástupci seznámí
s třídními učitelkami prvních tříd, vedoucí vychovatelkou školní družiny a budou jim
předány podrobné informace k zahájení povinné školní docházky jejich dětí.
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