Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020

Termín: 23. 4. a 24. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budově Na Štěpnici.
S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník (k vyzvednutí v MŠ nebo ZŠ).
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků







Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do 31. 8.
2019 dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu povinné
školní docházky.
Rodiče podávají žádost o zápis žáka do I. ročníku přes webovou aplikaci
https://zapisdoprvnitridy.cz/zadost . Webový formulář bude zpřístupněn rodičům od
1. 4. 2019. Žádost lze podat i v papírové formě při samotném zápisu.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a vyplněný dotazník.
Každé dítě obdrží registrační číslo (číslo jednací v hlavičce rozhodnutí k přijetí), pod
tímto údajem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na
webových stránkách školy (www.uokome.cz) a ve venkovní skříňce budovy I. stupně.
Výsledky budou zveřejněny od 30. 4. 2019 po dobu 15 dnů.
Odklad plnění povinné školní docházky

1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad školní docházky, se musí dostavit
k zápisu. Sebou musí mít vyplněnou žádost, doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
2. V případě, že zákonný zástupce nebude mít v den zápisu doporučení od poradny či
lékaře, musí přijít na zápis i s dítětem. Zákonný zástupce vyplní žádost o odkladu a dítě
bude zapsáno. Zákonný zástupce se domluví na termínu dodání lékařských doporučení
(nejdéle však do 25. 5. 2019) a po dodání doporučení bude žádosti o odklad vyhověno.
3. Dětem, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí
k zápisu osobně dostavit.
Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je možné telefonicky nebo
osobně domluvit náhradní termín se zástupkyní ředitele pro I. stupeň (465 52 35 53,
736 503 574).

Předčasný zápis
1. Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, musí mít doporučení PPP.
2. Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2019, musí mít doporučení PPP a doporučení
pediatra.
Dokumenty a další informace pro rodiče
* Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
* Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
* Desatero pro budoucí prvňáčky

Potřebné kontakty:
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
ředitel školy: Mgr. Bc. Radek Škarka
e-mail: radek.skarka@uokome.cz
Tel.: 604 402 926
zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Eva Vyčítalová
e-mail: eva.vycitalova@uokome.cz
Tel.: 736 503 574

Vedoucí školní družiny:
Dana Marková
e-mail: dana.markova@uokome.cz
Tel.: 736 503 576

