Informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Ředitelka Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice
informuje:
Zápis k povinné školní docházce se koná v sobotu 6. dubna 2019 v čase 8:00 – 12:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o
přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí s aktuálním datem,
tiskopis žádosti bude na webových stránkách školy k dispozici od 11.3.2019).
Doklady k zápisu:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
Odklad povinné školní docházky
Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o
vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k žádosti o odklad
povinné školní docházky přiložit:
1. Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciální pedagogické centrum)
2. Doporučení od lékaře
Lhůta pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky je od 1.4. – 30.4. 2019.
Předčasné zaškolení
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku (2019/2020), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží. Obecně nejde o vynutitelný nárok,
ale o výjimku posuzovanou ředitelkou školy.
Kritéria přijetí
V případě zapsání většího počtu dětí než je kapacita žáků a prostorové možnosti (tj. otevření
dvou prvních tříd v celkovém počtu 37 žáků), budou přednostně přijímány děti s trvalým
bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu
do školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.
S dotazy se můžete obracet na tel: 556 835 631, 774 960 400.

