Základní škola Jiříkov, okres Děčín, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov
Oznamujeme Vám, že zápis do 1. třídy povinné školní docházky, který se týká i
Vašeho dítěte:

narozen/a/:

se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14:00 – 18:00 hod. v budově 1. stupně Základní školy Jiříkov, okres Děčín.
Vezměte prosím s sebou k zápisu rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, potvrzení o trvalém
bydlišti (lze nahradit občanským průkazem), potvrzení o zdravotních úlevách dítěte (pokud nějaké existují), vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče
žáka 1. třídy, případně doklad o odkladu povinné školní docházky.
Zápis je vyhlášen v souladu se Školským zákonem č.561/2004 Sb., § 36, bod 4.
Upozorňujeme
k zápisu.

Vás

na

povinnost

dostavit

se

s dítětem

Zápis do školy se týká v š e c h šestiletých dětí bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo postižení i bez ohledu na to, jestli budete žádat odklad školní docházky Vašeho dítěte o jeden rok. Byli bychom rádi, aby se znovu k zápisu dostavily i děti, které již měly odklad školní docházky.
Jestliže se nemůžete s dítětem zúčastnit zápisu v určený den ze závažných důvodů, provedete zápis individuálně nejpozději do 28. dubna 2017. Předem se ohlaste v ředitelně školy.
Mgr.Bc.Ladislav Obergruber, ředitel Základní školy Jiříkov, okres Děčín
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – INFORMACE PRO RODIČE
Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitelka). O odkladu školní docházky rozhodne ředitel školy na základě
a) odborného lékaře a
b) doporučujícího posouzení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk).
V prvé řadě se musíte obrátit na ošetřujícího lékaře a předat zprávu škole do 10. května 2017.
Formulář na vyšetření k lékaři opět obdržíte od zapisující učitelky.
Vyšetření v PPP Rumburk Vašeho dítěte Vám zprostředkujeme na naší škole. O termínu Vás vyrozumí PPP v Rumburku písemně, případně telefonicky.
O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. V případě kladného výsledku řízení není
nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu, i když bychom to uvítali. Budeme počítat s
tím, že Vaše dítě nastoupí na naši školu ve školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud změníte
bydliště a zapíšete dítě na jinou školu, podejte nám zprávu.
V případě kladného posouzení odkladu školní docházky byli bychom velmi rádi, aby Vaše dítě
nastoupilo do přípravné třídy - informace opět při zápisu.

