Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Situace podle ministerstva vyžaduje organizovat zápisy bez
přítomnosti dětí.
Upřednostňujeme podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy
prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou.
Žádost můžete vhodit i do poštovní schránky naší školy. V případě, že přihlášku do
školy chcete přinést osobně, je nezbytné si telefonicky sjednat termín, aby se ve škole
nepohyboval větší počet lidí najednou.
Pro příjem žádostí stanovuji termín od 1. 4. 2020 do 8,00 29. 4. 2020.
Dne 29. 4. 2020 od 8,30 bude provedeno rozhodnutí o přijetí x nepřijetí žáka k povinné školní
docházce.
Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly
odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo
v pěti letech.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi i s jejich rodiči
zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory
školy.
Škola přijímá přednostně děti ze spádových oblastí. (Černouček, Ctiněves, Libkovice pod
Řípem, Kostomlaty pod Řípem, Spomyšl, Jeviněves). V případě, že kapacita zařízení nestačí
ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování.
V případě, že rodiče budou chtít žádat pro své dítě odklad školní docházky o rok, musí
k žádosti o odklad doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od
lékaře či psychologa.
K zápisu vašeho dítěte do naší školy potřebujeme tyto dokumenty:
1) zápisní lístek
2) žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky
Všechny tyto formuláře naleznete na našem webu v záložce dokumenty školy.
http://www.obechorniberkovice.cz/zs/index.php?option=com_joomdoc&view=docman&
gid=42&task=cat_view&Itemid=65
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