Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok
2017/2018 podle těchto kritérií:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy
(území města Vlašim a obcí Ctiboř, Kamberk, Kladruby, Kondrac,
Libež, Miřetice, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Řimovice,
Slověnice, Tehov, Veliš, Vracovice) na základě Obecně závazné
vyhlášky města Vlašim č. 7/2016 a uzavřených dohod s obcemi.
2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy do
naplnění kapacity školy.

Zápis do prvních tříd základních škol ve Vlašimi pro školní rok 2017/18

Místo konání: Základní škola Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov
Základní škola Vlašim, U Vorliny 1500, okres Benešov

Termín konání: středa 5. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek 6. 4. 2017 od 14.00 do 16.00 hod.

Rodiče, vezměte s sebou: - občanský průkaz
- rodný list dítěte
- nejste-li občan ČR další doklady o povolení
k trvalému pobytu, event. dlouhodobému pobytu
v ČR

Právní normy a vstup dítěte do školy:
K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 20217 dovrší 6 let věku, mladší
děti
lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště, event.
dětského lékaře.
O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení.
Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden
rok.
Žádost musí být doplněna doporučením pedagogicko-psychologické poradny a
dětského lékaře.
Obě doporučení by měl zákonný zástupce přinést již k zápisu.
Jak postupovat v případě, že dítě už mělo odklad:
K zápisu se dostaví už jen rodiče a oznámí pedagogickému pracovníkovi, zda
dítě do školy
nastoupí, či nikoli. Pokud budete mít zájem, může dítě zápis znovu absolvovat.
Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím škole, zda Vaše dítě nastoupí či ne do
konce dubna 2017.
V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy odložit na
pozdější termín.
Na budoucí prvňáčky se těší ředitelé a pedagogové škol

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka ZŠ-Sídliště
Mgr. Petr Jíša, ředitel ZŠ-Vorlina

