Zápis do 1. tříd pro školní rok
2021/2022
S ohledem na součastnou epidemiologickou situaci není ještě rozhodnuto, jakou
formou proběhnou letošní zápisy. Rádi bychom uskutečnili zápis i s osobní účastí
dětí, a ne pouze korespondenčně. Sledujte informace na našich webových a
facebookových stránkách.

Den otevřených dveří on-line - čtvrtek 25. 3. 2021
Od 16h - schůzka v Microsoft Teams
Program:
 Představení naší školy
 Co by děti měly znát při vstupu do školy
 Jak proběhne zápis pro školní rok 2021/22
Připojte se na počítači nebo přes mobilní aplikaci.

Odkaz:

Schůzka rodičů pro zápis žáků do 1. tříd

1. Termín zápisu
6. – 15. 4. 2021
Od 1. 4. 2021 bude spuštěn registrační a rezervační systém.

Odkaz na elektronický zápis:
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

2. Podklady
a) Žádost o zápis



Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky
Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě
zastupovat.
b) Žádost o odklad
 Žádost o ODKLAD plnění povinné školní docházky
 Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
Oba doklady musí být předloženy do 31. května, poté již musí být dítě přijato.
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

3. Podání podkladů - lze uskutečnit jedním z těchto způsobů




elektronický zápis
osobním vhozením do poštovní schránky školy (hlavní vchod – dveřní
schránka)
Českou poštou na adresu školy
ZŠ Sady pionýrů 355/2
410 02 Lovosice

4. Věk dětí k zápisu




dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
Děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená
kritéria (2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného
(dětského) lékaře dítěte)

