Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, přísp. org.

Informace k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/2018
Termín zápisu: 5. dubna 2017 od 14 do 16 hodin
Náhradní termín zápisu po telefonické dohodě s ředitelkou školy Mgr. Eliškou Čmelovou na
tel.: 519 469 189, 731 103 947
Základní informace o škole najdete na: www.skalice.skolniweb.cz
Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou
rodiče povinni přihlásit své děti k zápisu k základnímu vzdělání.
Pro školní rok 2017/2018 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

K zápisu Potřebujete:
・ vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (obdržíte při zápisu)
・ rodný list dítěte
・ kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
・ občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
・ u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče
・ cizinci: pas, nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění
Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce dostane zákonný zástupce do 14 dnů
po zápisu, bude též zveřejněn seznam dětí ve vestibulu ZŠ.
Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze jména přijatých dětí.

Děti mladší 6 let:
Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou zákonní
zástupci dítěte přihlásit dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.
K žádosti musí přiložit:
・ u dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2011 doporučující vyjádření ze školského
poradenského zařízení
・ u dětí narozených od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 doporučující vyjádření ze školského
poradenského zařízení a odborného lékaře

Odklad školní docházky (§ 37 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
・ vyplněnou Žádost o odklad (obdrží při zápisu)
・ doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
・ doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Naše škola spolupracuje s PPP Vyškov, pobočka Boskovice, doporučujeme využít této
poradny. Vzhledem k delším objednacím dobám doporučujeme zajistit si včasný termín
vyšetření před zápisem.
Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejlépe u Zápisu do 1. třídy, nejpozději do 30. 4.
2017 společně se všemi potřebnými doklady. Doporučujeme i v tomto případě přijít k zápisu
s dítětem.
Žáci, kteří měli ve školním roce 2016/2017 odklad docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky dostane zákonný zástupce v souladu se správním
řízením zákona č. 500/2004 Sb.
Organizační schůzku rodičů a budoucích prvňáčků plánujeme na červen 2017, kde Vám
odpovíme na případné dotazy a podáme Vám informace o průběhu začátku školního roku.
Datum schůzky bude upřesněno později a všichni zákonní zástupci budou včas informování o
času a hodině schůzky.
Mgr. Eliška Čmelová
ředitelka školy

