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Přijímání žáků k povinné školní docházce do Základní školy Fazole,z.ú. 
pro školní rok 2020/21. 

 
 Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími přístupy školy. 

• K zajištění souladu školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte motivační rozhovor. 
Tento proběhne online v době od 1.do 15.4.  
 

• Rodičům doporučujeme, aby absolvovali kurz Montessori pedagogiky či respektujícího přístupu 
k výchově. 
 
Začlenění dítěte do kolektivu třídy  

• Snažíme se o vhodné sociální prostředí třídy. Při sestavování třídního kolektivu sledujeme 
vyváženost při výběru žáků.  

• Zohledňujeme genderovou vyrovnanost a osobnostní profil dítěte (např, motivaci a zájmy).  
• K posouzení výše zmíněného nám i Vám slouží 14ti denní stáž dítěte ve třídě.  

 
Celková maximální kapacita třídy je 24 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 
Pro školní rok 2021/22 je kapacita třídy 19 žáků.  
 
V případě, že bude třeba vybrat mezi uchazeči v budoucím prvním ročníku, bude přednostně 
přijat uchazeč, jehož sourozenec se již vzdělává na naší škole či dochází do DS Fazolka na 
předškolní přípravu. 
 
 
Kriteria pro přijetí: 
 
1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu. 

2. Docházka staršího sourozence do ZŠ Fazole. 

 

 
Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
Přihlášku je možné doručit poštou na adresu Sedláčkova 472/06, Písek, 39701, nebo využít 
osobní podání – nabídneme Vám individuální termín, kde se setkáte pouze s jedním 
pedagogem. Příjem žádostí o přijetí bude realizován v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 
  

 
Do obálky prosím vložte: 
 

• Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
• Kopii rodného listu Vašeho dítěte 
• Pokud Vaše dítě bylo u zápisu v předchozím školním roce, doložte též kopii Rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky 
• Prohlášení o vašem pozorování (shlédnutí videa) v ZŠ, případně doklad o absolvování kurzu. 

http://zsfazole/
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• Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými 

zástupci, zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a 
prostory školy.  

 
 
 

Jak postupovat při odkladu 
 

V odůvodněných případech můžete jako zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné 
školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30.4.2021. 
 
Žádost musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 
 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok. 
 
Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě 
v areálu školy do 7 pracovních dnů od ukončení termínu zápisů. To je 7.5.2021. 
 

• V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání a 
to nejpozději do 30.6.2021.  

• Záloha na září se hradí po podpisu smlouvy. Školné se hradí 11 měsíců v roce. 
• Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, 

které odešleme nejpozději 7. 5. 2021. 
• Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné po individuální dohodě. 

 

http://zsfazole/

