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INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 -2020

Zápis do 1.ročníku Základní školy Škvorec, okres Praha – východ pro děti
narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 se bude konat v budově ZŠ Třebohostice 41:

            
           ve čtvrtek: 11.dubna 2019 13:30 hodin - 17:00 hodin
           v pátek:     12.dubna 2019 13:30 hodin  - 17:00 hodin

           Zápis je rozdělený do dvou částí: formální a motivační

I.část
Přijímání tiskopisů a ověřování dokladů ve čtvrtek dne 28.3. 2019 od 8:00 hodin
do 17:00 hodin v budově ZŠ Škvorec, Tyršova 130 – kancelář ředitelky školy.

• Dostaví  se  pouze  zákonný  zástupce  dítěte,  který  si  zvolí  časový  termín
zápisového dne a obdrží zároveň registrační  číslo, pod kterým bude vedeno
přijímání žáka k základnímu vzdělávání.

• Zákonní zástupci zároveň předloží:

TISKOPISY /na stránkách - www.skolaskvorec.cz nebo na informativní schůzce/
a/ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.ročníku
b/ Zápisní list pro školní rok 2019/2020

DOKLADY
a/ Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
b/ Rodný list dítěte
c/ Cizinci doklad k povolení k pobytu

II.část
Zápis do 1.ročníku se bude konat ve čtvrtek 11.4. a v pátek 12.4. 2019 vždy od
13:30 hodin do 17:00 hodin v budově ZŠ Třebohostice 41.

• Dostaví  se  zákonní  zástupci  s  dítětem,  dětem  doporučujeme  přezůvky.
Motivační  část  zápisu  a  rozhovor  s  pedagogem  pro  posouzení  školní
připravenosti dítěte potrvá nejvýše 20 minut.

• Odklad školní docházky:

http://www.skolaskvorec.cz/


a/ Žádost o odklad školní docházky
b/ Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
c/  Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

• O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat v době
zápisu k povinné školní docházce,  tj.  od 1. do 30. dubna 2019.  Zákonní
zástupci, kterým je doporučen odklad školní docházky školským zařízením pro
předškolní vzdělávání nebo kteří jsou rozhodnuti sami požádat pro své dítě o
odklad  školní  docházky  o  jeden  školní  rok,  aby  si  zajistili  doporučující
posouzení  školského  poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře  nebo
klinického psychologa před konáním zápisu a  k zápisu se  dostavili  s  tímto
doporučujícím posouzením a žádostí.

OSTATNÍ INFORMACE

• K zápisu se dostaví i zákonný zástupce s dítětem, kterému byl při minulém
zápisu udělen odklad povinné školní docházky.

• V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis odložit na náhradní
termín.

• V případě plnění školní docházky v jiné ZŠ oznámí zákonní zástupci dítěte
ředitelce školy.

• Pro  budoucí  předškoláky  připravujeme  setkávání  ve  škole  –  dílničky  pro
předškoláky „Těšíme se do školy“.

• Pro rodiče předškoláků připravujeme informativní schůzku k zápisu dne 21.2.
2019 v 17:30 hodin v budově ZŠ Třebohostice 41

INFORMACE:                     www.skolaskvorec.cz

KONTAKTY NA ŠKOLU:  skolaskvorec@seznam.cz, tel: 725 521 692

TERMÍNY:                           1. 21.2. 2019            Informativní schůzka k zápisu
                                               2. 28.3. 2019            Přijímání tiskopisů k zápisu
                                               3. 11.4.+12.4. 2019  Zápis do 1.ročníku

Těšíme se na Vaše děti a na Vás.

     

Kolektiv pedagogů školy
                                      a Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy.
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