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Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroún
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Sídlišti80,267 21Tmaň, tel.7743738IO, zstman@seznam.cz, DS: dcSmihu
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zÁrnDNí šrolR TMAŇ - budova
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škol učebna tří,
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.4. až28.4.2022
bez osobní přítomnosti

lnformace k oreanizaci zápisu k pšD bez osobní přítomnosti

dítěte
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dítěte:

k

Žádosti o přijetí k povinné školnídocházce přijímá ZŠa VtŠtmaň v období od 2l-, 4. ZOZ2. do 28.4.2O22, ato následujícími ,ptsouy,§

1. do datové schránky školy -

dcsmihu,

2. e-maiIem s uznávaným etektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý emaill)3. poštou - ZŠa MŠ'Tmaň, K Sídlišti80,267 21Tmaň,

zstman@seznam.cz,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si
telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy - tel.: 774 373 8LO.

předem
-\

28.4.2022 od L3:3O do L6:3O
S

OSObní PřítOmnOStí dítěte

(pokud bude nadřízenými orgány

umožněno)

CÍlem při osobní přítomnosti dítěte je motivovat ho pro školnídocházku, představit mu školu jako bezpečnéa
příjemné prostředí, kterého se nenítřeba obávat a orientačně zjistit úroveň jeho znalostí a dovedností.

Zákonní zástupci s sebou přinesou 1. vyplněnou žádost o přijetí k PŠDs podpisem obou
rodičŮ (formulář je na webových stránkách školy) a 2. kopii rodného listu dítěte.
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V PříPadě odkladu PŠDdoložízákonní zástupci
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vyplněné žádosti, s podpisem Ř.o
obou rodičŮ, příIohy - 1. DoporučeníPPP nebo SPC, 2. Doporučeníodbornéholékaře
\
nebo klinického psychologa. (Přílohy žádosti o odklad jsou povinné v obou možnostech zápisu.) \
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Zál<ladní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

K SídlišJi80, 261 2l T^Ě tď.l]! p} s]0; IČo 75030683 ; zstlnan(a,seznam,cz

vice v I. třídě
1. Vím, jak se jmenuji a znám svou adresu

2. Umím si7avázat boty
3. Rychle se obléknu a sv]éknu

4. Udržuji pořádek ve svém pokojíčku,uklízímsi hračky
5. Dovedu soustředěně vyslechnout pohádku
6. Rodiče mi nemusí vše říkat víckrát, umím

poslouchat

7. Ke všem se chovám slušně, nikomu neubližuji
8. Poznám základní barvy

9, Držím správně pastelku a tužku
10. Umím zdravit, poděkovat a poprosit o něco
11. Podepíšu si výkres tiskacím písmem
12, Správně listuji v knize
13. Srozumitelně vyslovím všechny

hlásky

14.Yydržím u jedné ěinnosti alespoň í5 minut
15, Poznám pravou a levou ruku

Pomůckv pro I. třídu
Kufřík - vodovky, kulatý a plochý štětec, kelímek se širokým dnem, hadřík, modelína,
voskovky, tuhé lepidlo:tyčinka, nůžky,barevné papíry
Sáček- cvičebníúbor, cvičky, švihadlo
Aktovka a penál - pastelky (I2barev), fixy (12 barev), desky na písmena, desky na číslice,
blok nebo omalovánky,3 tužky č.2, ořezávátko, pero, desky na s"iity
Dalšípomůcky - přezůvky, papírové nebo umělohmotné nóany

pRosíME, ABy ruĚry nĚrl vŠEcHNyvĚct poDEpsANE.

základní škola a Mateřská škola Tmaň okres Beroun
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ahpl§ Do l.TRlDY
Realizace zápisŮ dětí k povinné školnídocházce pro školnírok2022/2023 se bude odvíjet od reálné
situace z hlediska epidemiologických opatřenív Čn.

Věříme, Že budeme moci v tomto roce provést zápis do
všichni u nás ve škole těšíme

l.

třídy s osobní přítomností dětí, na které se

lnformace pro zákonné zástupce jsou pro obě možnéformy realizace zápisu k PŠD(s osobní
přítomností dítěte nebo bez osobní přítomnosti dítěte).
Aktuální informace, jak bude konkrétně na našíškolezápis probíhat, budou umístěny na webových
stránkách školy a ve vývěsce školy u hlavního vchodu do budovy ZŠ,tVŠ,ŠO.

VeTmani 18,února2022

Informace k realizaci zápisu dítěte k povinné školnídocházce pro školnírok 202212023

ZÁKLADNÍ ŠXOraTMAŇ

2l.

* zápis se koná v hutlově školy. učebna třícty 1.

A

4. až 28J.2a22 bez osobní přítomno§ti dítěte

28. 4.2a22 od l3:30 do 16:30 s osobní přítomností dítěte
(

pokud bucie rriiclřízerrýnr i orgány utttcižnčno'i

stanovená kritéria:
l . Přednostně jsou k povinné školnídocházce v danó škole přijílnány děti s místcrrr trvalého pobytu Tnlari. Lounín, Havlíčkúr,Mlýn, Slavíky,
2. Jsou přijílnány clěti s tnisteln trvalého pobl,tu v obcích Sucholnasty, Málkov, Bykoš, Virrařicc, Žclkor ice.
3..lsoupřijírnányděti,kterénemajítrvalébydlištěvboděč.la2,pokudpočetdětínepřekrclčíkapacituzákladníškolyapokucl bybylozřejlné.
žejehopřijetírnbyncbyl porušenlirnitpočtužák[rspřiznanými podpúrnýrni opatřenírni dle§ l7odst.2vyhláškyč.27120l6Sb.
Pro školnírok 2()2212013 při.iímáme 30 děti k povinné školní docházce (PŠD). Povinná školní docházka začínápočátkern školního roku, který
následuje po dni, kdy clítě dosáhne šestóho roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Neni-li clitč tčlcsrrčrrcbo duševně přirlěřeně r"yspělé a požádá-li o to píscmně zákonný zástupce dítěte, odložíředitelka škol1, začátek PŠDo
_jcdcn rok. Žádost nlusí být doložcna cioporuču.iícírnposouzenim: l. příslušnéhoporaclenského z,aíizeni a 2. oclbomého lókaře nebo klinického
psychologa.

lnlbrmace zákonným zástupctlm (ZZ):
oo

vyučovacímjazyku. kterýtnje českýjazyk o o l-nožnosti uclěleni odkladu školní docházky (podlnínky uděleni odkladujsou na žádosti
pšo) . o lnožnosti vylovnat nerovnotrrěrnosti výr,oje dítčtc(doporučujerne rnateriál MšMT - Desatero pro rocliče) o o možtrostech

o odklad

rozsahu a nabiclk;, indivic'luální pornoci a kornunikaci sc zákonnÝrni zástupci pro přípral,u dítěte na vstup clo školy u dčti pocházejících z
jazykor,ě odlišnéhoplostředí (rra základě osobníhcl rozhovont se zz'1 o o pravidlech vzdělávání žáku sc spcciálnírni vzclělávacimi potřebarni a o
systórnu podpúrných opatřcní a o rnožnosti vzclělávání podlc inclividuálního vzdělár,acího plánu (na základě cloporučerrí z pedagogických
poraden).

Realizace:

l. Přiděleni registračr-ríhočlsla zácltlsti o přijeti k PŠDi žlrdosti o odklad PŠD_je zákclnnéllu zástupci oznátneno osobně nebo SMS zprár,ou na
jcho uveclené telefonní čislo v žádosti.
2. V souladu s § 3ó odst. 3 zákona č.500i 2004 Sb., sprár"ní řác]. r"e zněni pozdějšíclr předpisú, jc zákonnýrn zástupcútl dána možnost vl,jádřit se
k poclkladůrn rozhoclnutí ve r,éci přijeti ilitt'tc k PŠD.Tuto tnožnost malí ZZ clne: 2. 5. 2022 v ředitelně školy, přcsný čas je nutnó domluvit
teletbnicky natel.774 373 810.
3. zveřejnění seznalrru přijatýclr dčtík pšD hudc na w,ebor,ých stránkách škol1, a ve ývěsce školy pod rcgistračnírlčíslelnžádosti
dne 5. 5. 2022. Rozhodnutí o odklaclu PŠDa nepřijetí k PŠDbude zasláno dopor-učenčpoštou na aclresu pro c]oručor,ánína.jméno zákonnéhcl
zástupce.
Obsah formální části zápisu:
Při podání žádosti o přijetí k PŠDuvede zákonný zástupce clle zákona č. 500i2004 Sb., správní řlrcl, l,e znění pozdě.jších přeclpisťr, nálcžitosti

stanovcné v § 37 odst. 2, kterými jsou:
jrnéno a příjrnení žadatele (dítěte), datutn narození. lnísto trvalóho pobytu. popřípadě jinou irclresu pro dorrrčování(podle § 1 9 odst. 3 správníhtl
řádu), označerri spr,ávního orgánu,jcmuž.ie žádost určena (konkrétní záklaclní škola).
S ohledern na zákonné zastoupcní dítěte jeho zákonnl.rn zástupcerl či jinou osobou k tomu oprál,nčnou. je zároveň podstatnó zjišt'ovat:
-jnréno a příjrnení tohoto zástupcc. tnistcl trvalého pobyu tohoto zástupce, popřípadějinou adresu pro doručor,ání.
Zastupuje-li dítějiná osoba ncžjcho zákonný zástupce,je zároveti podstatné. aby tato osoba doložila sr,ó oprávnění dítě zastupovat (kopie
dokutlentu bucle přilohou žádosti).
-

K realizaci motivačníčásti zápisu:
Cíletn je tnotivovat dítě pro školní docházku, představit nru školu.jako bezpečnó a pří|crnné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rálnci
netbnnálních aktivit (např. rozhovor. hrtr. připravcné cilené aktivitv zatněřcné na zhodnocení určitých cloveclností dítčtc,prohlídka ško11.)
s ditčtcrn, pak peclagog orientačně 7jišt'uje úrol,eň jcho dosažených znalostí a dol,cdností. Při zápisu nelná být dítě podrobol"áno diagnostickórnu
testování. neboť to je plně v kotnpctcnci školských poraderrských zaíizení,odborného lékaře nebo klinickóho psychologa. Pro organizaci zápisu
je vyhláškou o základníln vzdělár,áni stanovcno. žc rozhtlvor peclagogickóho pracovníka s ditětern trvá ne-|výše 20 rninut.
Informace k organizaci zápisu k pšD bez osobni přítomnosti dítěte:
Žádosti o přijeti k povinnó školni clocházce přijírlá ZŠa MŠTrnaň v obclobí ocl ] l. 4. ](]2: cltr ]8, 4. 20]], a to následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - dcSnrihu,
2. e-mailem § uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý ernail!) - zstmatriii'sezrrarrr.cz.
3. poštou - ZŠa MŠ'fmaň, K Sídlišti80" 2ó7 21 'fnraň,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit
přesný čas příchodu rodiče do školy - tel.: 774 373 810.
do 5 dnťi ze slrln.y- zákonného zástttpce pon,rdit jetlltím z vý.še uveden.tich zptisobti,.jinak je žádost neplatná.

Na webovÝch stránkách zák]adní školy isou ke staženížádosti:

Formulář žádosti o přijetí k PŠD; Přílohou žádosti o přrjeti k PŠDmusí být kopie rodného listu dítěte.
Formulář žádosti o odklad rŠO;trltonou žádosti o odkiad PŠDmusí bý: 1. Doporučení PPP nebo SPC,
odborného lékaře nebo klinického psyclro loga.

Mgr. RůženaKybikásová
ředitelka školy

2. Doporučení

