Základní škola Lužiny, Praha 5
Trávníčkova 1743, PSČ 155 00
tel.fax. 235 522 156, tel. 235 522 159, email: reditelka@zsluziny.cz, IČ 70107084

Vážení rodiče,
na základě Opatření MŠMT ČR k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021,
které bylo vydáno v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR, a
naleznete ho na této adrese:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-proskolni-rok-2020-2021
proběhne zápis do naší ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona
(ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) výhradně distančním
způsobem, tj. bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i dětí.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní
docházky a související dokumenty, které jsou nezbytné pro vydání
rozhodnutí, lze doručovat těmito způsoby:
1) do datové schránky školy
2) na email reditelka@zsluziny.cz, avšak dle pokynů MŠMT je nutný
uznávaný elektronický podpis
3) poštou (originály) - obálku označte nápisem „ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU“
4) osobním vložením originálů v obálce do poštovní schránky školy
umístěné u vchodu z parkoviště - obálku označte nápisem „ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU“
Žádosti a dokumenty doručte škole v období od 1. 4. 2020 nejdéle
do 20. 4. 2020. Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na webových
stránkách školy www.zsluziny.cz v sekci ZÁPIS DO ŠKOLY 2020/2021.
Před podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si prostudujte
„Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021“.
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Návody pro řešení konkrétních možných situací – které formuláře vyplnit:
I. Žádám o přijetí dítěte, jemuž SPC (nebo PPP) doporučuje vzdělávání podle
minimální úrovně pro úpravu očekávaných výstupů, tj. podle vzdělávacího
programu pro žáky s lehkým mentálním postižením
1. Vyplňte „Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ § 16/9 ŠZ“.
2. Vyplňte formulář „Zápisní list do 1. ročníku 2020/2021“.
3. Přečtěte si pozorně text „Informovaného souhlasu se zařazením do ZŠ §
16/9 ŠZ“, v případě potřeby bližšího vysvětlení telefonujte ředitelce
školy. Následně vyplňte závěrečnou část formuláře pod slovem
„souhlasím“. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, nepodávejte žádost
o přijetí do naší školy a zvolte inkluzívní vzdělávání v běžné ZŠ.
4. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.
5. V případě, že dítě je svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů, přiložte
kopii 1. listu rozsudku soudu – v kopii lze začernit citlivé údaje. Pokud tak
neučiníte, zajistí jejich nečitelnost při přijetí ředitelka školy.
6. K žádosti přiložte originál „Doporučujícího posouzení k přijetí do
1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ“, nebo požádejte své SPC či
PPP o zaslání do datové schránky školy (nebo o osobní předání v případě
SPC při naší škole).

II. Žádám o přijetí dítěte, jemuž SPC doporučuje vzdělání podle vzdělávacího
programu základní školy speciální - díl I, tj. podle programu pro žáky se
středně těžkým mentálním postižením
1. Vyplňte „Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠS“.
2. Vyplňte formulář „Zápisní list do 1. ročníku 2020/2021“.
3. Přečtěte si pozorně text „Informovaného souhlasu se zařazením do
ZŠS“, v případě potřeby bližšího vysvětlení telefonujte ředitelce školy.
Následně vyplňte závěrečnou část formuláře pod slovem „souhlasím“.
Bez tohoto souhlasu nelze dítě do ZŠ speciální přijmout.
4. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.
5. V případě, že dítě je svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů, přiložte
kopii 1. listu rozsudku soudu – v kopii lze začernit citlivé údaje. Pokud tak
neučiníte, zajistí jejich nečitelnost při přijetí ředitelka školy.
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6. K žádosti přiložte originál „Doporučujícího posouzení k přijetí do
1. ročníku ZŠ speciální“, nebo požádejte své SPC o zaslání do datové
schránky školy (nebo o osobní předání v případě SPC při naší škole).

III. Žádám o odklad povinné školní docházky (PŠD) pro své dítě
1.
2.
3.
4.

Vyplňte „Žádost o odklad povinné školní docházky“
K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte
K žádosti přiložte originál doporučení SPC nebo PPP k odkladu PŠD
K žádosti přiložte další doporučení k odkladu PŠD, a to buď odborného
lékaře (lze využít formulář z webových stránek školy) nebo klinického
psychologa.

Předem děkuji za spolupráci. Jsem k dispozici k telefonickým konzultacím.
Věřím, že to společnými silami zvládneme a v červnu se setkáme na třídních
schůzkách pro budoucí prvňáčky.

V Praze dne 19. 3. 2020

PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy
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