Zápis do 1. třídy
se uskuteční

5. a 6. dubna 2017 od 13:00 do 18:00,
srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky se svými rodiči k zápisu na naši školu
• K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, doklad o bydlišti (výpis z
evidence obyvatel, pokud nemáte dítě zapsané v občanském průkaze) , rodný list dítěte (oba doklady
mohou být nahrazeny občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte).

• Pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, přineste písemné
rozhodnutí o udělení tohoto odkladu.
• Nemůžete-li se k zápisu ve vypsaném termínu z vážných důvodů dostavit, je možné zapsat
Vaše dítě v náhradním termínu, který si předem domluvíte s ředitelem školy.
• Budeme přijímat všechny spádové děti dle trvalého bydliště. Škola otevře jednu první třídu,
která se naplní do počtu 30 dětí.
• Pro rodiče bude během zápisu k dispozici školní psycholog.

Proč se zapsat do naší školy
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu.
Pořádáme pravidelné projekty (Martinská slavnost, sportovní olympiáda, Mikulášská besídka, pálení
čarodějnic, logická olympiáda, …).
Zapojujeme se do regionálních i celorepublikových soutěží (florbal, vybíjená, basketbal, zpěv, výtvarná
výchova, logická olympiáda, …).
Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci a odpovědnost.
Od prvního ročníku vyučujeme anglický jazyk. Nabízíme zájmové vzdělávání ve školní družině a
v kroužcích.
Pořádáme výjezdy na lyžařské a ozdravné pobyty, účastníme se kurzů plavání, chodíme s dětmi bruslit.
Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy.
Žáci mají k dispozici školní zahradu, tělocvičnu, hřiště, školní družinu a školní jídelnu. Třídy máme
vybaveny moderní technikou (projektor, interaktivní tabule, notebooky). Škola je vhodně situována na
okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností a v dosahu přírody.

Pravidla pro přijímání dětí do prvního ročníku: po splnění všech podmínek zápisu ke školní docházce
jsou přednostně přijímány na naši školu děti s uděleným odkladem školní docházky naší školou, sourozenci
žáků naší školy a děti z naší mateřské školy.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky . O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný
zástupce dítěte nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit
doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Oba doklady zákonný zástupce doloží
při zápisu dítěte. O odkladu rozhoduje ředitel školy dle § 37 školského zákona. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce dítěte, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní
docházky. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte
musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Rozhodnutí o přijetí dětí se rodičům nevydávají, zůstávají uložená ve škole. Pokud si rodič rozhodnutí vyžádá, dostane jeho opis.
Při nepřijetí žáka zasílá ředitel školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány
zákonné lhůty.
Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného
převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci.

