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Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce - doplnění
V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2017

ZÁPIS (formální část pouze pro rodiče)
Zápis k povinné školní docházce se v naší škole bude konat ve dnech 6. – 7. dubna 2017
v době od 13 do 18 hodin. Zákonní zástupci jsou zváni na konkrétní čas podle stanoveného
časového harmonogramu. V tomto termínu zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis
dítěte k plnění povinné školní docházky a doloží potřebné dokumenty (průkaz totožnosti,
rodný list dítěte, občanský průkaz, rodný list dítěte, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu
pedagogicko - psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče,
rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30
dnů.
Odklad povinné školní docházky (POZOR ZMĚNA!!!)
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V praxi to znamená, že na naší škole bude
možno o odklad žádat ve dnech 6. – 7. dubna 2017. O odkladu se rozhoduje ve správním
řízení.
Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se budeme řídit
těmito kritérii:
- počet dětí přijatých do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 je maximálně 25
-

připravenost dítěte pro školu

-

souběžná docházka sourozence do naší ZŠ, MŠ, dítě zaměstnance, absolvování
waldorfské MŠ

-

dítě s rozhodnutím o odkladu z naší školy

-

obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou a jejími principy
(účast na informační schůzce, Dnech otevřené výuky a zápisu nanečisto)

-

poučený souhlas obou zákonných zástupců se školním vzdělávacím programem naší školy

Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

