Základní škola a Mateřská škola Větřní
Školní 232, 382 11 Větřní

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2019/2020
Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020:

• pondělí 1. dubna 2019 od 14:00 do 18.00 hodin v budově staré školy
Zápis je určen pro děti:
narozené od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013,
s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019
mladší 6 let, v případě, že se narodily v době do 31. 12. 2013, musí mít doporučení pedagogickopsychologické poradny, v případě, že se narodily po 31. 12. 2013, musí mít doporučení pedagogicko
psychologické poradny a pediatra
u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu,
k zařazení dítěte se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce také doporučení školského
poradenského zařízení.
K zápisu se musí dostavit i ti, kteří měli v minulém roce odklad povinné školní docházky.
K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Počet tříd, kapacita a třídní učitelky
Jsme připraveni otevřít dvě 1. třídy, každou v počtu 25 žáků s třídními učitelkami v 1. A
Mgr. Terezou Vojtíškovou a v 1. B Mgr. Janou Blažkovou. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení školy.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně
požádat o odklad povinné školní docházky, doplněná o doporučující posouzení pedagogicko psychologickou
poradnou a odborným lékařem.
Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2019.
Formulář je k dispozici na stránkách školy www.zsamsvetrni.cz.

základní škola 724 244 935
základní škola 380 732 352
IZO 600059103

mateřská škola 380 732 122
reditelka@zsamsvetrni.cz

školní družina 607 401 321
školní jídelna 380 732 100
IČO 00583642

Základní škola a Mateřská škola Větřní
Školní 232, 382 11 Větřní
Organizace zápisu
Při zápisu každé dítě obdrží registrační a pořadové číslo. Pod tímto číslem bude vedena žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání.
O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“, které nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od
vyvěšení na úřední desce a webových stránkách školy.
V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně,
písemně nebo e-mailem (reditelka@zsamsvetrni.cz).
Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do
vlastních rukou. Rodiče těchto žáků mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

Školské obvody spádových základních škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou města, jsou pouze
doporučené.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mail reditelka@zsamsvetrni.cz nebo na
telefonním čísle 724/244 935; případně si domluvte osobní schůzku s ředitelkou školy.

Mgr. Halka Jánová
ředitelka školy
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