Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022
Ředitelka školy stanovuje termín zápisu:
na středu 7. dubna 2021 od 13,00 do 16,00
Vzhledem k situaci bude nejspíše bez osobní přítomností dětí ve škole.
Čekáme na konkrétní pokyny z MŠMT, poté zveřejníme další informace.
Zapisují se děti:
které do 31. 8. 2021 (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) dovrší věk 6 let. Podle § 36 školského
zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní
docházky dítě narozené od 1. 9.2015
do 31. 12. 2015 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě
nar. od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).
Rodiče dětí s loňským odkladem musí podat stejně jako v loňském roce přihlášku.
Informace k odkladu školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Přihláška a dotazník pro rodiče, případně žádost o odklad, jsou na našich webových
stránkách v rubrice Zápis do ZŠ 2021/2022.
Zákon umožňuje přijmout k povinné školní docházce také žáka z jiného školského obvodu.
O přijetí rozhoduje ředitel školy.
Výuka na naší škole probíhá od 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu
„Tvořivá škola“ zaměřeného na tradici činnostního učení. Jsme škola s rodinnou atmosférou
s důrazem na individualizaci výuky a inkluzi.
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
ředitelka školy
www.skolanovyoldrichov.estranky.cz
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