Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267
Chocerady 267, 257 24 Chocerady

____

Telefon: 317 763521

IČO: 75002922

Mobil:

736535973

Vážení rodiče,
dne 4. 4. 2018 se od 13.00 hod. do 17.00 hod. koná zápis do 1. třídy základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267. Zápis proběhne v budově základní školy
v učebně 3. třídy. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné
školní docházky z loňského školního roku. Rodičům (zákonným zástupcům), kteří se nemohou ze
závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, bude po telefonické domluvě stanoven
individuální termín zápisu.
Organizace zápisu
Formální část zápisu
Zákonný zástupce dítěte vyplní potřebné tiskopisy (ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí u
zápisu), předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, obdrží registrační číslo dítěte. Zastupuje-li dítě
jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
Motivační část zápisu
Bude-li zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit jeho motivační části, pokud s tím
souhlasí zákonný zástupce dítěte. Cílem je představit dítěti školu jako bezpečné a příjemné prostředí,
motivovat jej pro školní docházku a společně zhodnotit jeho připravenost na školu. Tuto část zápisu
povede pedagog 1. stupně základní školy.
K zápisu je nutné doložit:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
- cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
- rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
Kritéria pro přijetí:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. (3 body)
2. Děti, které nemají v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu školy, ale jejich zákonný
zástupce prokáže, že na území školského obvodu školy trvale bydlí. (2 body)
3. Děti s trvalým pobytem v ostatních obcích – mimo školský obvod školy. (1 bod)
Školský obvod zahrnuje následující lokality:
Chocerady (včetně Samechova, Vlkovce, Vestce, Komorního Hrádku), Hvězdonice, Ostředek,
Vodslivy, Kaliště - část obce Poddubí, které leží na správním území Obce Kaliště

Odklad povinné školní docházky:
V případě požadavku o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce dítěte obdrží formulář „Žádost
o odklad povinné školní docházky“.
Zákonný zástupce dítěte doručí při zápisu vyplněnou žádost s 2 přílohami:
- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
- doporučující posouzení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě,
nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. 2018.
Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně nebo po
doložení všech potřebných dokumentů.

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn po 30. dubnu 2018 na webových stránkách
školy.

Chocerady 1. 3. 2018

Mgr. Romana Kolářová
ředitelka školy

