Informace k zápisu dětí do 1. třídy
Vážení rodiče,
zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte,
ale i celé rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dítěte do 1. třídy. K zápisu se
dostaví všechny děti, které dovrší ke dni zahájení příštího školního roku věku šesti let.
Zápis se týká všech dětí, které se narodily v rozmezí 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí, kterým
byl udělen odklad povinné školní docházky v loňském školním roce.
K zápisu mohou také dobrovolně přijít děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. – 31. 12.
2019, a to na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem PPP (pedagogicko psychologické poradny) o způsobilosti nástupu dítěte do školy. Děti, které dosáhnou 6 let až v
období leden – červen 2020, mohou dobrovolně přijít k zápisu opět pouze s písemnou žádostí
rodičů doloženou nejen doporučením PPP, ale i s doporučením odborného lékaře. V případě,
že rodič chce požádat o odklad povinné školní docházky, nepodává Přihlášku k zápisu dítěte
k povinné školní docházce, ale pouze Žádost o odklad povinné školní docházky (formuláře na
webových stránkách školy – dokumenty ke stažení). Žádost o odklad je třeba předložit ve
škole v době zápisu, tj. 3. 4. 2019 nebo 4. 4. 2019, včetně doporučujících posudků.
Přehled základních předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem do základní
školy, je určen doporučující materiál MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
(http://www.msmt.cz/file/21828_1_1/)

Zápis se bude konat 3. 4. a 4. 4. 2019
od 14:00 do 17:00 hodin.
Den otevřených dveří ve středu 20. 3. 2019 od 14:00 do 16:00 hodin.
Návštěva školy je možná též po telefonické domluvě.
Co je potřebné k zápisu přinést?
 občanský průkaz
 rodný list dítěte
 rozhodnutí o souhlasu s odkladem školní docházky pokud se vás týká
 u zápisu budete podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona
 dále shodu obou rodičů k zápisu dítěte do vybrané školy
Pro ty, kteří se nemohou dostavit ve dnech řádného zápisu, mohou si domluvit samostatně
individuální termín u ředitelky školy – Mgr. Ilona Vránková, tel. č. 603 524 560 nebo na
emailové adrese: vrankova@2zsveseli.cz

Těšíme se na příjemná setkání s rodiči i budoucími prvňáčky!
Mgr. Ilona Vránková, ředitelka školy

