ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDIBY

Zápis do 1. třídy ZŠ
Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí
do první třídy pro školní rok 2020/2021
Zápis se koná 15. a 16. dubna 2020
od 13:30 do 16:30 hod.
K zápisu se, prosím, hlaste na tel.čísle 702 047 577
ve dnech pondělí až pátek od 8.15 do 9.15 hod.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:
Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci
K zápisu se mohou rodiče (zákonní zástupci) dostavit sami, bez dítěte.

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
U Školy 48, 250 66 ZDIBY, příspěvková organizace
Tel.: 284 890 704, 702 047 577, e-mail: info@skolazdiby.cz
Kritéria přijímacího řízení k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021:
1. Dítě má místo trvalého pobytu v obci Zdiby.
2. Dítě mělo v loňském roce odklad školní docházky.
3. Dítě má trvalý pobyt mimo obec Zdiby a to do výše povoleného počtu žáků k naplnění kapacity
prvních tříd.
K zápisu se dostaví dítě, které dosáhne nejpozději 31. 8. 2020 věku šesti let. (Tedy dítě narozené
od 1. září 2013 do 31. 8. 2014.)
(V případě, že počet dětí splňujících kritéria pro přijetí bude vyšší, než počet volných míst,
rozhodne o přijetí komise ve složení: ředitel školy, člen Školské rady a člen vedení školy).
Ve Zdibech dne 11. 2. 2020

Mgr. Ludmila Koktanová
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby,
příspěvková organizace

Informace k zápisu do 1. třídy :
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (viz § 36 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle §
37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti
zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením jak příslušného školského
poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku
(viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
CO SI PŘINÉST K ZÁPISU:
1) PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
2) RODNÝ LIST DÍTĚTE NEBO VÝPIS Z MATRIKY
3) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PODEPSANOU OBĚMA
ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
INFORMACE K ZÁPISŮM:
Termín možnosti nahlédnutí do spisu přijímacího řízení je stanoven na 28. 4. od 8:00-10:00 hodin
v hlavní budově školy.
Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn do 30 dnů od podání žádosti
na nástěnce před hlavní budovou školy a na webových stránkách školy. Nepřijetí žáka bude
zasláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce."

