Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2017/2018 proběhne:
v úterý 25. 4. 2017 od 12.30 do 16.00 hodin.
K zápisu je třeba přinést:





rodný list dítěte
vyplněnou žádost o přijetí (na stránkách školy)
vyplněný zápisní list (na stránkách školy)
občanský průkaz zákonného zástupce

Další podstatné informace:








zápis proběhne v daných časových intervalech, váš čas zápisu si budete volit u třídní učitelky v MŠ
jako doprovod dítěte stačí pouze jeden rodič nebo zákonný zástupce
zápisu do 1. tříd se můžete zúčastnit pouze na jedné základní škole
každý rodič má ze zákona právo nechat zapsat své dítě na školu, kterou si sám zvolí
pokud si zvolíte jinou školu, nahlaste tuto skutečnost v ZŠ Mutěnice před zápisem
pokud dítě nenavštěvuje MŠ Mutěnice, kontaktujte zástupkyni pro MŠ (Z. Puškelová)
pokud chcete hned u zápisu vyřídit odklad školní docházky, je třeba vyplnit žádost o odklad
 doporučení poradny – PPP nebo SPC (zdarma, ale na objednávku)
 doporučení ošetřujícího lékaře (zpoplatněno)

Přijímání dětí do školy se řídí těmito pravidly:
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
§ 36 odst. 3:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do
konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
§ 37 odst. 1:
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.

