Základní škola a mateřská škola Svojšín
Svojšín 35, 349 01 Stříbro
Tel. 732 787 488, www.svojsin.cz/skolstvi/

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhne v úterý 9. dubna 2019
od 14:00 do 15: 00 hodin

K zápisu vezměte s sebou:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz jednoho z rodičů či zákonného zástupce dítěte

Formuláře k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách www.svojsin.cz/skolstvi/zakladni-skola/
- lze vytisknout a vyplnit předem, ušetříte čas na místě
Při zápisu budete odevzdávat dokumenty 1 - 2

1. Žádost o přijetí dítěte - základní dokument
2. Souhlas s poskytnutím dat pro potřeby správního řízení
3. Žádost o odklad
************************************************************

Nechceme, aby se pro vás či budoucí školáčky stal zápis stresem, tak uvádíme ještě další
podrobnosti, které by vám mohly napomoci.
Povinnost školní docházky:
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující
věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a dále děti,
kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:
§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí
dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
2. Zákonný zástupce obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní
docházky k dispozici také na webových stránkách v sekci( Dokumenty ke stažení ).
3. Vyplněný podá zpět ZŠ Svojšín v době zápisu 9.4.2019 . Součástí
žádosti je doporučení PPP nebo SPC a doporučení ošetřujícího lékaře
dítěte. Dle § 36 odst.4 - ředitelé škol přijímají žádosti o odklad v době zápisu.
4. Děti, kterým byl povolen odklad ve školním roce 2019/2020, absolvují se zákonným
zástupcem zápis v tomto školním roce znovu.
5. Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP co
nejdříve.

"10 dovedností, které by dítě mělo umět již před zápisem"
1. motorika
2. kreslení
3. sebeobsluha
4. společenská pravidla
5. pravo-levá orientace
6. zraková paměť
7. sluchové dovednosti
8. rytmika
9. správná výslovnost
10. vyprávění

