NĚKOLIK INFORMACÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ



Rodiče mají ze zákona povinnost přihlásit dítě ke školní docházce v roce, kdy dítě dosáhne 6ti let
věku do 31.8., tedy aktuálně je – li narozeno do 31. 8. 2013. Dosáhne- li dítě 6ti let 1. 9. 2019 a
později, dostaví se k zápisu až v příštím školním roce. Je však možnost požádat v tomto případě o
předčasný nástup školní docházky.



Z uvedeného vyplývá, že i v případě, že uvažujete o odkladu pro Vaše dítě, musíte přijít k zápisu.
Stejně tak, pokud jste byli u zápisu v loňském roce a byl vašemu dítěti udělen odklad školní
docházky, je nutné jít k zápisu letos znovu.



Zápis bude probíhat elektronicky! Zákonný zástupce vyplní v průběhu měsíce března na webu
magistrátu města https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ žádost o přijetí a zarezervuje konkrétní den a
hodinu zápisu. Zde najdete také podrobné informace, jak postupovat. Další info jsou i na webu
školy http://www.zsonedbala.cz/skola/budouci-prvnak a také ve vývěsce u hlavního vchodu do
školy.
S touto vyplněnou přihláškou se i s budoucím prvňáčkem rodiče dostaví 4. nebo 5. dubna 2019 (dle
provedené rezervace) do školy k vlastnímu zápisu.



Zápis na naší škole bude probíhat v hlavní budově školy, v pavilonu I. stupně v přízemí, napravo od
hlavního vchodu.



Dbejte, abyste s sebou přinesli všechny požadované dokumenty (občanský průkaz rodiče, rodný
list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a případně doklad o udělení odkladu z loňského
roku). Budeme je vyžadovat, bez nich není možné zápis provést.



Seznamy identifikačních čísel přijatých a nepřijatých žáků budou vyvěšeny u hlavního vchodu do
budovy školy a zveřejněny na webových stránkách školy. Další oznámení o přijetí nezasíláme!
(novela škol. zákona § 183) Písemné oznámení o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům
nejpozději do 30 dnů od zápisu.



I příští rok počítáme s otevřením jedné 1. třídy se zaměřením na sport.



Pro rodiče přijatých dětí organizujeme v květnu – červnu krátkou informační schůzku, na kterou
budete písemně pozváni. Termín této schůzky bude rovněž včas zveřejněn na internetu.

