Informace k zápisu do základní školy na školní rok 2021 - 2022


Do základní školy jsou přijímáni žáci se sluchovým nebo řečovým hendikepem (třídy nejsou
zřízeny pro děti s mentálním postižením a pro děti s poruchou autistického spektra).
O přijetí rozhoduje ředitelka.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které k 31 .8. 2021 dovrší věk 6 let, a dětmi,
kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky.
Zdejší základní škola je speciální, tudíž není spádová.
Rozhodující pro přijetí jsou vzdělávací potřeby dítěte, odborné doporučení ze školského
poradenského zařízení a kapacita školy.





ZÁPIS:

5. 4. - 12. 4. 2021


Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení)
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSÁNA OBĚMA RODIČI + kontakt na rodiče
+ Doporučené posouzení poradenského zařízení k zařazení do ZŠ
osobně nebo elektronicky ve dne 5.4. až 12.4. 2021 v době mezi 8 - 14 hodinou.



15. a 16. 4. 2021
Osobní zápis s rodiči a dítětem (doporučujeme jeho přítomnost) proběhne ve dnech 15. a 16. 4. 2021
dle stanoveného rozpisu a předchozí dohody s rodiči
S sebou:





Prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení)
Poučení zákonného zástupce ( ke stažení)
Občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte
(Pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dnů).
Zprávy odborných lékařů, ke kterým s dítětem docházíte, zejm. foniatrie, logopedie, psychologie,
pokud je máte k dispozici.

Odklad povinné školní docházky
Odklad vystavený naší školou nezavazuje školu k přijetí dítěte v příštím školním roce.


Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdá zákonný zástupce při zápisu. K žádosti
o odklad je potřeba doložit „Doporučující posouzení“ školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kapacita základní školy je 85 dětí
Pro školní rok 2021 – 2022 bude přijato do 1. ročníku:
7 dětí s vadou řeči
Kritéria pro přijetí dětí budou zveřejněna na webových stránkách školy před zápisem.
Výsledky zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce školy.

