Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018
ZŠ Morkovice
Pro koho?
•

pro děti narozené do 31. 08. 2011

Jak na to?
1. Dostavte se se svým dítětem ve středu 12. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ
Morkovice
2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, pas u cizinců.
3. Vyplníte předem nebo na místě zápisu: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
(k dispozici na www.zsmorkovice.cz – Školní rok – Pro budoucí prváčky).

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit
i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
2. Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný
podá ZŠ Morkovice v den zápisu. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC +
doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.
3. Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2016/2017 povolen, neabsolvují se zákonným
zástupcem zápis v tomto školním roce znovu.

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2017
1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018.
2. Musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2017 – doporučení
z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2017 – z PPP a od pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?
Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte! Proč?
• vaše dítě je na zápis připravováno v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá
• pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), berte
v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce – za tuto dobu Vaše dítě vše dožene
• pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš vyškolený pedagogický
sbor si s tím bude umět poradit

Jak probíhá zápis?
Zápis se skládá ze dvou částí:
• formální zápis – rodič vyplní formuláře, zkontroluje je s pedagogem a obdrží Rozhodnutí
o přijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu,
• pohovor s dítětem – dobrovolný, max. 20 minut. U pohovoru je přítomen rodič, pedagog
zjišťuje hravou formou školní zralost dítěte a poučí rodiče, co mohou udělat pro dítě, aby
bylo připraveno ke zdárnému plnění školní docházky.

Kritéria přijetí
K povinné školní docházce jsou přijímáni přednostně žáci ze spádových oblastí.

