ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13h do 16,30h
v budově 1. stupně ZŠ (budova č.p. 19)

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání nebo vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky. Dále si pak vezme s sebou
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je určen pro děti, které do 31.8.2022 dovrší šestý rok věku (včetně těch, kterým byl odložen
začátek povinné školní docházky o jeden rok).
Kritéria přijímání:
Přednostně budou přijímány děti ze spádového školského obvodu naší základní školy. Dětem
můžeme nabídnout výhody "venkovské školy, která je až do devítky !". Při zápisu budeme
naplňovat jednu školní třídu.
K zápisu v řádném termínu nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na
území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem
pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. 6. 2022.
Průběh zápisu:
a) formální část
Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce (bude ke stažení od dubna
na webu naší školy, případně bude k dispozici v naší MŠ) a předloží požadované doklady.
V průběhu zápisu může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky v případě,
není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé (nutno doložit doporučujícím posouzením
školského poradenského zařízení a odborného lékaře).
b) motivační část zápisu
V této části zápisu dochází k motivaci dítěte pro školní docházku a k orientačnímu posouzení jeho
školní připravenosti. Dítě plní jednoduché úkoly pod vedením pedagogů školy.
Oznámení o přijetí bude zákonným zástupcům oznámeno po zápisu a druhý den bude zveřejněno
pod přiděleným registračním číslem na webu školy a na školních dveřích.
V červnu 2022 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou zákonným zástupcům
sděleny důležité informace potřebné k zahájení školní docházky.
Těšíme se na vás !

