WALD ORF SKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUD ĚJOVICE
- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A S T Ř E D N Í Š K O L A O. P. S

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2021/2022
V Českých Budějovicích dne 10. 2. 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci posouváme termíny zápisu i předzápisových akcí. Může dojít k tomu, že budeme
muset úplně změnit koncepci zápisu, ale zatím nemáme žádné oficiální stanovisko MŠMT.
ZÁPIS (formální část pouze pro rodiče)
Zápis k povinné školní docházce se v naší škole bude konat ve dnech 22. – 23. 4. 2021 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
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 22. – 23. dubna 2021. O odkladu se rozhoduje ve správním řízení.
Máte-li pochybnosti o školní zralosti svého dítěte, objednejte se, co nejdříve do pedagogicko-psychologické
poradny viz www.pppcb.cz, jsou několikaměsíční čekací lhůty na termín.
Ve školním roce 2021/2022 škola může přijmout do 1. třídy 25 dětí.
Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se budeme řídit těmito kritérii:
-

připravenost dítěte pro školu (pro posouzení nutná účast dítěte na Předzápisu 25. – 26. 3. 2021)
docházka sourozence dítěte do naší ZŠ, MŠ, SŠ; dítě zaměstnance WŠ; absolvování waldorfské MŠ
obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou a jejími principy – škola organizuje akce,
při nichž zájemci o waldorfskou pedagogiku mohou načerpat důležité informace a zkušenosti, aktivní
účastí na nich rodiče prokazují nejen zájem o WŠ, ale i chuť podílet se na společné práci a vzdělávání,
3 akce jsou povinné, další doporučené
Povinné akce pro rodiče:
 účast na W sobotě 20. 3. 2021 – prožitkový den s waldorfskou pedagogikou pro rodiče
budoucích prvňáčků
 účast na Dni otevřené výuky – termíny dáme na vědomí, jakmile to bude možné
 účast na Předzápisu 25. – 26. 3. 2021
Doporučené akce pro rodiče:

-

 další vzdělávací a kulturní akce školy dle aktuální nabídky (např. přednášky, semináře, jarmark)
poučený souhlas obou zákonných zástupců s principy waldorfské pedagogiky.
Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

