Základní škola Praha-Lipence
Černošická 168, Praha-Lipence, 155 31

Pokyny pro rodiče budoucích prvňáčků
(pro školní rok 2019/2020)
1. Termín a místo zápisu
 středa 10. dubna 2019 v budově ZŠ v době od 14 do 18 hodin
2. Průběh řádného zápisu
 k zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce
 zákonný zástupce:
o předloží OP nebo jiný doklad totožnosti
o předloží rodný list dítěte
o odevzdá vyplněný formulář:
 „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“
(formulář si můžete stáhnout a v klidu vyplnit doma)
 dítě se při zápisu představí, namaluje obrázek, přednese básničku nebo zazpívá písničku
a krátce si popovídá s paní učitelkou, aby se projevily znaky školní zralosti, jako např.
správná výslovnost, komunikační schopnosti dítěte, znalost barev, tvarů, lateralita apod.
3. Odklad povinné školní docházky
Pro povolení odkladu povinné školní docházky je třeba odevzdat kromě vyplněného formuláře
„Žádost o odklad povinné školní docházky“ také dvě doporučující vyjádření:
 školského poradenského pracoviště,
 odborného lékaře (pokud je důvodem specifický problém sledovaný odborným lékařem,
např. alergologem, kardiologem, neurologem apod.) nebo klinického psychologa.
Varianta první:
 v den zápisu máte vše potřebné  odevzdáte vyplněnou „Žádost o odklad povinné školní
docházky“ i obě doporučení, dítě k zápisu vůbec nemusí, nevyplňujete ani „Žádost o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“
Varianta druhá:
 v den zápisu nemáte ještě obě doporučující vyjádření, ale vyšetření v pedagogickopsychologické poradně již proběhlo a pouze čekáte na zprávu  odevzdáte vyplněnou
„Žádost o odklad povinné školní docházky“  budete písemně vyzváni k doložení
chybějících podkladů do 15 dnů, dítě k zápisu vůbec nemusí, nevyplňujete ani „Žádost o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“
4. Cizinci a povinná školní docházka
 zápis probíhá stejně jako řádný zápis (viz bod č. 2)
 rodiče navíc předloží jeden z následujících dokumentů:
o doklad o pobytu
o dlouhodobé vízum
o doklad o udělení azylu nebo o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá
5. Rozhodnutí ředitelky školy
O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
a Kritérii zápisu do 1. ročníku. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou, rozhodnutí o přijetí
bude založeno ve spisu dítěte (k vyzvednutí na požádání) a zveřejněno bude na webových
stránkách školy a ve vitríně před školou nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zápis proběhl.
V případě, že se zápisu 10. dubna 2019 nemůžete zúčastnit, kontaktujte předem vedení školy,
abyste si dohodli náhradní termín zápisu.

