Organizace zápisu do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku ZŠ a do přípravné třídy se koná
4. a 5. dubna 2017 od 14 do 18 hod.
Rodný list dítěte (originál) a OP (popř. pas) zákonného zástupce s
sebou
Vážení rodiče, jsme rádi a těší nás, že je o naši školu tak velký zájem.
Předpokládáme, že kapacita školy 510 žáků umožní i v příštím školním
roce otevřít tři první třídy. Pokud by však došlo k zájmu o přijetí, který by
překročil naše možnosti, budou přednostně přijímány děti podle předem
stanovených kritérií:
Aktuální kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce
2018/19 zveřejníme v dostatečném předstihu v průběhu měsíce
února 2018.
Organizace zápisů k povinné školní docházce na pro školní rok
2018/2019:
Povinností zákonných zástupců je zapsat k povinné školní
docházce děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti
let věku. Případné odklady školní docházky a zařazení do přípravné
třídy se řeší při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2018.
1) Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá
formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho
průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se
při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi,
znalost barev a geometrických tvarů apod.).
Náhradní termín zápisu – nejlépe po telefonické domluvě s ředitelem
školy, tel. 731 189 723, komrska@korunka.org
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude
zveřejněno pod registračním číslem na dveřích při vstupu do školní
budovy a na webových stránkách školy korunka.org v řádu několika dnů
po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu) .

S sebou k zápisu přineste:
Originál rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
popř. cestovní pas, (doklad o trvalém pobytu dítěte)
Doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a od
dětského nebo odborného lékaře (v případě žádosti o odklad školní
docházky).
Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - předčasný nástup povinné školní
docházky
Žádost o odklad školní docházky
(odkazy na tyto dokumenty také na titulní straně)

