INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Zapsány budou děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011, tedy děti, které do 31.8.2017
dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní
docházky o jeden rok.
Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1.9.2011, ale pouze za
předpokladu, že jejich nástup školní docházky doporučí pedagogicko-psychologická
poradna.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj
cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny,
nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
Zákonní zástupci na začátku zápisu vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělání.
Na žádosti bude uvedeno registrační číslo, pod kterým bude vedena evidence dítěte o
přijetí na naši školu.
Zápis bude mít dvě části – formální – vyplnění žádosti o přijetí a motivační – forma
tří hravých stanovišť sloužících k motivaci dítěte pro školní docházku a
k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte.
Na závěrečném stanovišti bude dítě zapsáno, případně může ještě dojít ke konzultaci
se zákonnými zástupci – vyplnění žádosti o odklad.
Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen do 21.4.2017 na
vývěsce u vchodu do školy a na našich webových stránkách www.7zs.pb.cz.

Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria:
přiměřená tělesná a duševní vyspělost
připravenost dítěte na školní docházku – viz Desatero pro rodiče

V září 2017 budeme otevírat 3 – 4 třídy po 27 žácích, celkem do 1. tříd
přijímáme 81 až 108 žáků.
INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud zvažujete odklad školní docházky, je vhodné požádat o vyšetření na
pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu před zápisem.
Žádost o odklad podává zákonný zástupce při zápisu 8.4.2017 a do 31.5.2017 musí
doložit podklady k odkladu, tj. vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně
a doporučení odborného lékaře (pediatra) či klinického psychologa.

POZOR! Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky, musí dítě povinně
nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na
základní škole. Zápis do mateřských škol na školní rok 2017/18 proběhne v květnu 2017.
Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti
v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme níže v Desateru pro rodiče.

