ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční v termínu
od středy 15. dubna do úterý 28. dubna 2020.

Zápis proběhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády odlišným způsobem než v minulých
letech. Proběhne pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i dětí ve
škole.
Postup u žádosti o přijetí:
Zákonný zástupce dítěte si stáhne z webu školy (ke stažení – dokumenty ZŠ) „žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání“. Tuto žádost vyplní a:





pošle ji v termínu zápisu poštou na adresu školy nebo
vhodí ji v obálce do schránky u vchodu do budovy 1. stupně školy nebo
pošle ji do datové schránky školy (ID DS školy je fshmdnc) nebo
pošle ji emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

Zákonní zástupci dětí z naší MŠ nemusí dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz.
Zákonní zástupci dětí z jiných MŠ doloží rodný list dítěte a OP při našem setkání v červnu (viz
níže).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postup u žádosti o odklad:
Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, stáhne si z webu školy (ke
stažení – dokumenty ZŠ) „žádost o odklad povinné školní docházky“. Tuto žádost vyplní a:





pošle ji v termínu zápisu poštou na adresu školy nebo
vhodí ji v obálce do schránky u vchodu do budovy 1. stupně školy nebo
pošle ji do datové schránky školy (ID DS školy je fshmdnc) nebo
pošle ji emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné doložit 2 dokumenty (doporučením školského
poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa). Důležité je
pro nás vědět, zda tyto dokumenty máte či nikoli. Fyzicky doložíte v červnu. Nezbytné údaje si
vyžádáme emailem.
Opět platí, že:
Zákonní zástupci dětí z naší MŠ nemusí dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz.
Zákonní zástupci dětí z jiných MŠ doloží rodný list dítěte a OP při našem setkání v červnu (viz
níže).

Následně budou všem zákonným zástupcům přidělena registrační čísla, která jim budou
sdělena emailem. Pod těmito čísly pak budou zveřejněny výsledky na webu školy do 30.4.2020.
Žádáme zákonné zástupce, aby byli v době zápisu k zastižení na telefonu či emailu. Urychlí to
vzájemnou komunikaci.
Předpokládáme, že v červnu 2020 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků i s dětmi, kde
budou všem sděleny důležité informace potřebné k zahájení školní docházky a případně
zkontrolovány všechny potřebné dokumenty.
Kritéria přijímání:
Zápis je určen pro děti, které do 31.8.2020 dovrší šestý rok věku.
Přednostně budou přijímány děti ze spádového školského obvodu naší základní školy. Vzhledem k
dostatečné kapacitě školy můžeme přijímat i děti z nespádových obvodů. Všem dětem můžeme
nabídnout výhody "venkovské školy, která je až do devítky !". Při zápisu budeme naplňovat jednu
školní třídu.

Nahlédněte do naší školy prostřednictvím našeho webu a facebooku. Najdete zde mnoho
zajímavých informací i obrazových materiálů, které dokládají naši činnost. Naše stránky:
www.skolahoricky.cz

Adresa školy:

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod

Hořičky 71

552 05 Hořičky

