Základní škola a Mateřská škola Věšín, okres Příbram
e-mail : zsamsvesin@seznam.cz
telefon: 739 203 114

262 43 Věšín 14
IČO: 70 99 08 41

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Zápis se koná ve čtvrtek 4.4.2019 od 13.00 do 17.00 hodin.
S sebou:
Občanský průkaz zákonného zástupce (pokud zapisuje dítě jiná osoba než zákonný
zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat).
Rodný list dítěte.
Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se
zúčastnit dodatečného zápisu, ale přijde jej v den zápisu zapsat zákonný zástupce či osoba jím
pověřená.
Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013, tedy děti, které do 31.8.2019
dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní
docházky o jeden rok.
Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1.9.2013, ale pouze za
předpokladu, že jejich nástup školní docházky doporučí pedagogicko-psychologická
poradna.
Zákonní zástupci při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci
svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné
rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
Zákonní zástupci na začátku zápisu vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Na základě žádosti bude uvedeno registrační číslo, pod kterým bude vedena evidence
dítěte o přijetí na naši školu. Zápis bude mít dvě části: formální – vyplnění žádosti o
přijetí a motivační – forma tří hravých stanovišť sloužících k motivaci dítěte pro
školní docházku a k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte. Na závěr bude
dítě zapsáno, případně může ještě dojít ke konzultaci se zákonnými zástupci –
vyplnění žádosti o odklad.
Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen 30.4.2019 na vchodu do
školy a na našich webových stránkách http://www.zsamsvesin.cz/
Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria:
Přiměřená tělesná a duševní vyspělost
Připravenost dítěte na školní docházku – viz Desatero pro rodiče
Informace k odkladu školní docházky:
Žádost o odklad podává zákonný zástupce při zápisu 4.4.2019 a do 31.5.2019 musí
doložit podklady k odkladu, tj. vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a
doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky, musí dítě povinně nastoupit
na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní
škole. Zápis do mateřských škol na školní rok 2019/2020 proběhne v květnu 2019.

