Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Na Láni 306, 756 23 Jablůnka Tel.: 571 49 94 21, 739 215 264
Školní web: www.zsjablunka.cz, e-mail: skola@zsjablunka.cz

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ JABLŮNKA
se koná ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 12.00 do 16.00 h v budově školy.
Letošního zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Do školy lze zapsat
i děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, podmínkou je doporučující vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny. Do školy mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2014
do 30. 6. 2014, a to s doporučujícím vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a
odborného lékaře.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad povinné školní docházky spolu
s odbornými doporučeními (dětský lékař a pedagogicko-psychologická poradna). Formuláře
žádostí obdržíte na schůzce zástupců ZŠ a rodičů předškoláků v MŠ Jablůnka, která se
uskuteční 14. března 2019 v 15:15 h. Formuláře jsou k dispozici též na www.zsjablunka.cz –
úřední deska – formuláře ke stažení.
Upozorňujeme na změnu oproti předchozím zápisům týkající se odkladů. Rodiče žádající
o odklad školní docházky svého dítěte musí spolu s formulářem žádosti o odklad při zápisu
odevzdat dvě odborná doporučení. Jedno od odborného lékaře (tj. dětský lékař či klinický
psycholog) a druhé od školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická
poradna nebo speciální pedagogické centrum). Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám v
poradnách proto doporučujeme se co nejdříve telefonicky domluvit s poradnou na termínu
vyšetření školní zralosti.
V den zápisu po vyřízení administrativních záležitostí v ředitelně ZŠ (předání žádosti, u
odkladu odborných doporučení, předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte) budou
děti za přítomnosti rodičů plnit úkoly v učebně první třídy pod dohledem paní učitelek. Po
absolvování zápisu rodiče obdrží v ředitelně příslušné rozhodnutí.
Při zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu
přijatých žáků. Tento seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn 5. 4. 2019 na
vstupních dveřích školy a na webových stránkách www.zsjablunka.cz.
Na nové prvňáčky se těší žáci a učitelé Základní školy Jablůnka!

19. 2. 2019
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