ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
INFORMACE PRO RODIČE
1.Termín zápisu
Čtvrtek - 4.4.2019 – 14:00 – 17:00 hodin
2. U zápisu vyplníte následující dokumenty
a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) Zápisní lístek – pokud už ho nepřinesete vyplněný, protože si ho můžete
vyzvednout v MŠ Dublovice
c) Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro svoje dítě, vyplníte při zápise
Žádost o odklad školní docházky
Informace k odkladům školní docházky
Upozornění pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydá ředitelka školy na základě žádosti rodičů
o odklad školní docházky a doporučujícího posudku Pedagogicko-psychologické
poradny a odborného lékaře. Je tedy ideální, aby rodiče žádající při zápisu o odklad
již oba posudky měli s sebou. V případě chybějících dokumentů jim bude přerušeno
správní řízení, ale jen na přiměřenou dobu nutnou k dodání těchto posudků.
3. Co s sebou přinést k zápisu
a) Rodný list dítěte
b) Doklad totožnosti rodičů
c) Zápisní lístek
c) Pokud rodič žádá o odklad školní docházky, donese ještě potvrzení
z pedagogicko- psychologické poradny a doporučující stanovisko praktického
lékaře.
4. Věk dítěte
Děti po odkladu školní docházky nebo děti narozené v období
od 1.9.2012 – 31.8.2013
u mladších potom na základě doplnění nutných dokumentů ohledně zralosti dítěte.

5. Jak bude zápis probíhat
Zápis bude probíhat v přízemí základní školy a to 4.4.2019 od 14:00 hodin.
Děti budou zápisem provázet pohádkové postavy (jejich starší kamarádi ze ZŠ).
Čekají je 4 stanoviště, kde budou plnit různé úkoly a odpovídat na několik otázek
našich paní učitelek. Na závěr děti dostanou odměnu a budou také vyfoceny.
Rodiče vyplní Žádost o přijetí případně Zápisní lístek, pokud ho již nepřinesou
vyplněný. Pak bude pouze zkontrolována správnost. Každý rodič také dostane
přiděleno registrační číslo žádosti.
Seznam přijatých žáků (jejich reg. čísel) pak bude vyvěšen na budově školy a na
webových stránkách školy. www.zsdublovice.cz
Provoz MŠ bude od školního roku 2019/2020 od 5:45 hodin, což je i řešení pro naše
školáky.
Žáci ZŠ mohou také od 5:45 navštěvovat MŠ, kde dohled nad žáky budou vykonávat
učitelky MŠ do 7:00 hodin a pak je převede p. Schimanová spojovací chodbou do
školy.
Předběžné informace:
Tř. učitelka 1. ročníku – Věra Burianová, od 2. ročníku budou spojeni s 3. ročníkem a
tř. učitelka bude Gábina Falcová

Vážení rodiče,
doufáme, že přivedete své děti do školy, která je přátelská, rodinná a především se
nachází v místě, kde žijete.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy

