ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín:
Zápis se koná dne 9. 4. 2019 od 14:00 do 16:30 hodin pro děti:
•
•
•

narozené od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019
mladší 6 let, pokud zákonní zástupci požádají o předčasné přijetí. V případě, že se narodilo v době do
31. 12. 2013, musí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny, v případě, že se narodilo po
31. 12. 2013, musí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře

K zápisu přineste:
•
•
•
•

občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště
rodný list dítěte
u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu
k zařazení dítěte se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce také doporučení školského
poradenského zařízení.

Potřebné formuláře:
Žádosti potřebné k zápisu obdrží rodiče prostřednictvím MŠ, budou k dispozici na místě v době zápisu a
jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsmsrozmital.cz.
Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplnění žádosti musí předložit již u
zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného poradenského zařízení (dle Zákona č. 561/2004 Sb. –
školský zákon). Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, doporučujeme včas kontaktovat
pedagogicko-psychologickou poradnu a k zápisu se dostavit v řádném termínu s požadovanými doklady.
Kritéria pro přijetí
•
•
•

přednostně jsou přijímáni žáci po loňském odkladu
místo trvalého pobytu
případě volné kapacity můžeme zapsat do prvního ročníku i děti z jiných školských obvodů

Organizace zápisu:
Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis k plnění povinné školní docházky. Dítě
obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O přijatých
žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“, které nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od zveřejnění a
vyvěšení na webových stránkách školy.
Motivační část zápisu probíhá jako krátký rozhovor s dítětem s orientačním zjištěním jeho dovedností.
V případě, že přijatý žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně,
písemně nebo e-mailem (zsrozmitalns@seznam.cz). Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“
doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Rodiče těchto žáků mají
zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

