ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZŠ CHVALKOVICE
Zápis pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 14.00 do 16.30
Informace k zápisu:
1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
spádové školy.
2. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně,
případně žáků dle §16 odst.9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními
předpisy.
3. Zápis se týká:
a) dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021
b) dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky v roce 2020/21
c) dětí, u kterých budou rodiče žádat o odklad pro školní rok 2021/22
4. K zápisu s sebou vezme zákonný zástupce dítěte:
a) svůj platný občanský průkaz
b) rodný list dítěte
c) žádost o přijetí dítěte (žádost je na webových stránkách školy, lze ji vytisknou a
předem vyplnit), lze ji vyplnit až u zápisu
5. Pedagogové u zápisu orientačně posoudí školní zralost dítěte, připraví jednoduché, hravé
úkoly. Není důvod se obávat, děti se připravují v předškolním zařízení.
Informace o přijetí k základnímu vzdělávání:
V souladu s §183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o
přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno přímo u zápisu.
V červnu 2021 bude probíhat schůzka rodičů budoucích prvňáčků, zde Vám paní učitelka upřesní
informace o organizaci začátku školního roku. Termín bude upřesněn.
Odklad školní docházky:
Žádost o odklad školní docházky dává zákonný zástupce dítěte písemně ředitelce ZŠ a MŠ
Chvalkovice nejpozději do 30. 4. 2021. Žádost je na webových stránkách školy a bude i u zápisu
do ZŠ. K žádosti je nutné přiložit lékařskou zprávu a posudek ze školského poradenského
pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum). Vzhledem
k dlouhým objednacím termínům v poradnách doporučujeme zařídit si vyšetření včas. Pokud
nestihne zákonný zástupce dítěte sehnat včas všechny nutné dokumenty k odkladu, podá přesto
žádost o odklad a ředitelka pozastaví vydání rozhodnutí do doby, než chybějící dokumenty
zákonný zástupce předloží, nejdéle však do 31. 5. 2021. Na základě písemné žádosti a kladných
posouzení obou vyšetření vydá ředitelka písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky. Zároveň
ředitelka informuje zákonné zástupce dítěte o povinném předškolním vzdělávání. Bude-li dítěti
povolen odklad, musí se v příštím roce opět účastnit zápisu, buď na stejné, nebo jiné škole.

