Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2018/2019
Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne dne 4. 4. 2018.
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v
době zápisu (od 2. 4. do 30. 4. 2018) dítěte k povinné školní docházce, 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.

Pokud zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření na poradně
v dostatečném předstihu před zápisem. O samotném odkladu si můžete rozhodnout i
později. Čili jinak řečeno - to, že Vám poradna napíše doporučení na odklad školní docházky už v únoru,
neznamená, že dítě musí mít doopravdy odklad. Rodič musí podat žádost v době zápisů do 30. 4. a ředitel
může poskytnout lhůtu na opravy a doložení dokladů, většinou v délce 30 dní (tedy do 31.5.) Poslední
slovo mají vždy rodiče. Takže pokud se rozhodnete dát dítě do školy, půjde prostě do školy.
Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do
mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje,
že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se bude konat ve dnech 2. – 16. 5.2018. Termín bude
upřesněn.
Dále doporučujeme rodičům, kteří zvažují odklad školní docházky, přečtení ebooku, který naleznete
na internetových stránkách školy www.zssmidary.cz v dokumentech školy.

