Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne na
naší škole dne 11. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a
znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.

Předškolácké skupinky – HURÁ DO ŠKOLY
Naše škola nabízí budoucím prvňáčkům předškolácké skupinky, v nichž se budou děti seznamovat
s budoucím školním prostředím.
Termíny: 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6.
Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2019/2020
Rodiče/zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce.
V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního
pojištění.
Vlastní zápis dítěte za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce bude probíhat formou
pohovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a
schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi,
znalost barev a geometrických tvarů apod.).
Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. V tomto případě však musí
k vyplněné žádosti doložit již u zápisu vyjádření pediatra (nebo jiného odborného lékaře) a
příslušného školského poradenského zařízení, zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 37, odst. 1.
Rodiče mohou požádat o výjimku. Ke vzdělávání může být přijato dítě mladší, a to jestliže je
nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku
docházky, tedy od září 2019 do června 2020.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2013 je doporučující
vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden –
červen 2014, pak je nutné dodat i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce
doloží k žádosti.
Formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku i žádosti o odklad povinné školní docházky či zápisní
lístek najdete na webových stránkách školy v sekci Pro budoucí prvňáčky (případně můžete vyplnit
ručně během zápisu).
VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE
(V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 11. DUBNA 2019.
Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově
školy a webových stránkách školy podle registračních čísel.
Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.
O zařazení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu.
Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.
Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na
spolupráci s Vámi.

