Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
542 21 Pec pod Sněžkou 144
IČO: 709 83 976

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v pondělí 15. 4. 2019 od 14:00 – 17:00 hod.

S sebou vezměte:
•

rodný list dítěte

•

občanský průkaz, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte

•

vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání ( pokud ji nebudete mít, dáme
Vám ji na místě)

Při žádosti o odklad či dřívější nástup do školy před 6 rokem věku dítěte
potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení.
Jak zápis proběhne ☺
Naše škola se opírá o program ZAČÍT SPOLU, a proto bude i zápis probíhat touto
formou. Děti si projdou jednotlivá centra aktivit (CA), ve kterých budou pracovat:

1) CA Povídání
- práce s obrázky na téma “Kde bydlím“ a „Moje rodina“
- dějová posloupnost
2) CA Matematika
- práce s obrázky – řazení dle velikosti, přiřazování počtu k číslu,
geometrické tvary, opakující se řada
3) CA Objevy a vynálezy
- práce s obrázkem, pravolevá orientace, orientace v prostoru, samostatná
kresba

Postup zápisu – správní řízení
1. Příjem žádostí
Všechny vyplněné a podepsané dokumenty odevzdají zákonní zástupci osobně při
zápisu dítěte.
Po odevzdání dokumentů proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem.
•

po zápisu paní učitelky děti zabaví a rodiče mohou v ředitelně vyřídit
potřebné

2. Rozhodování
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem se zahájí přijímací
řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Tato fáze může trvat až
30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín
stanoví ředitelka školy při zápisu.
3. Zveřejnění výsledků
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. ZŠ
zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů
(dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední
desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude
doručeno "rozhodnutí o nepřijetí." V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.

