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Zápis do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2018/ 2019
se koná

3. dubna 2018, od 11 do 16 hodin, v budově školy
Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 3 1 . s r p n a 2 0 1 8 šestý rok svého
věku a dosud do školy nechodí.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Rodiče, kteří žádají o přijetí ke školní docházce, jsou povinni předložit občanský průkaz,
rodný list dítěte a žádost o přijetí.
Základní škola Myslibořice nabízí:
 výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání - Zdravá škola pro všechny
 zaměření na ekologii a přírodní vědy
 zájmové útvary( Step, Florbal, Gymnastika, Práce na PC a další)
 výuku anglického jazyka v 3. - 9. ročníku povinně , v 1. a 2. ročníku nepovinný předmět
Anglický jazyk,od 8. ročníku výuka druhého povinného Německého jazyka
 klidné prostředí, relaxační přírodní učebna
Mgr. Libuše Davidová
ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice
5. 3. 2018
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Ředitelka školy stanovuje tyto kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

-

Všechny děti, které dosáhnou šestého roku věku od 1.9. 2017 do 31.8 2018,
budou přijaty k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole
Myslibořice, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

-

Děti , kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018,
budou přijaty k základnímu vzdělávání, pokud o to požádají zákonní
zástupci.

-

Při zápisu budou zákonní zástupci informováni o možnosti odkladu
povinné školní docházky.

Mgr. Libuše Davidová
ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice

