Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku
základní školy pro školní rok 2021/2022
Vzhledem k současné situaci proběhne v dubnu s největší pravděpodobností pouze
formální část zápisu.
JAKÁ JSOU KRITÉRIA ZÁPISU?
Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Bolehošť jsou zveřejněna na webových stránkách
školy.
CO BY MĚLO DÍTKO UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?
Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, podrobně
popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, zveřejněné na webových stránkách
školy.
KDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Povinná formální část – předání žádosti o přijetí:
od úterý 6. dubna do pátku 09. dubna 2021
Nepovinná motivační část - setkání ve škole:
dle pandemické situace pravděpodobně proběhne pro vaše děti ukázková vyučovací hodina ve
třídě ZŠ
KTERÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU POTŘEBUJETE?
1.
2.
3.
4.

Žádost zákonných zástupců a přijetí dítě k základnímu vzdělávání
Dotazník pro rodiče 1. ročníku
Doporučení pro zákonné zástupce
Registrační číslo

Formuláře obdržíte v MŠ vždy každé pondělí od 08.03 do 26.03.2021 od 8 do 12 hodin.
Čitelně je prosím vyplňte hůlkovým písmem, podepište a všechny odevzdejte.
K žádosti prosím přiložte kopii rodného listu dítěte.
JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?
Osobně v pracovních dnech od 7 do 13 hodin předáním do budovy ZŠ - zvoňte u hlavních
dveří od 06.04. do 09.04.2021.
KDY BUDOU ZNÁMY VÝSLEDKY ZÁPISU?
Konečné výsledky zápisu zveřejníme 4. května 2021 na stránkách školy.

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou

UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?
Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

rychle unavitelným

hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během
dalšího roku odstranit nebo zmírnit
Kdy zvažovat „pro a proti“?




u dětí, jež se narodily v letních měsících
které jsou chronicky nemocné
jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný
elán a nadšení.
JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? KTERÉ FORMULÁŘE
K ZÁPISU POTŘEBUJETE?
1. Žádost zákonných zástupců o odklad školní docházky
2. Doporučení pro zákonné zástupce
Formuláře obdržíte v MŠ vždy každé pondělí od 08.03 do 26.03.2021 od 8 do 12 hodin.
Čitelně je prosím vyplňte hůlkovým písmem a podepište.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit kladným posouzením poradenského
zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (zpravidla dětský lékař
nebo logoped). V případě, že je nemáte, je třeba je obstarat a škole dodat nejpozději do 31.
května 2021.
JAK NÁM MŮŽETE VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE PŘEDAT?
Osobně v pracovních dnech od 7 do 13 hodin předáním do budovy ZŠ- zvoňte u hlavních
dveří od 06.04. do 09.04.2021.

