
 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 
 
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Jalubí, okres Uherské Hradiště oznamuje, že zápis proběhne: 
  
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 
 
Zápisu se účastní děti narozené 1.9.2012 – 31.8.2013. 
K zápisu se dostaví i děti, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky. 
Počet přijímaných dětí: 28 
 
S sebou: Rodný list dítěte 
  Průkaz totožnosti 
  Žádost o přijetí + zápisní list 
 
Zákonní zástupci si před zápisem vyzvednou v MŠ, ZŠ nebo stáhnou z www.zsjalubi.cz - Žádost o přijetí, zápisní list.  
 
Spádový obvod: obec Jalubí 
Zákonní zástupci, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy do ZŠ Jalubí, a nepatří do jejich spádového obvodu, 
kontaktují vedení školy a dohodnou se na organizaci zápisu. Své rozhodnutí oznámí spádové škole. 
 
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, se dohodnou na termínu předání 
žádosti o odklad, vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře s vedením školy na tel: 775 579 619 nebo 
předají v den zápisu, nejpozději však do 30.4.2019. Děti se zápisu neúčastní. 
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad.  
 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné 
školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
 
Výsledky zápisu budou zveřejněny 26. dubna pod přiděleným registračním číslem na www.zsjalubi.cz a vyvěšeny na 
budově školy. 
  
Kritéria:  1. spádovost 
   2. los 
 
Zápis má dvě části: 1. formální – odevzdání žádosti, kontrola údajů 
   2. neformální – motivační POHÁDKOVÁ CESTA (hry a rozhovor v délce max. 20 minut) 
 
Pro plynulý průběh zápisu bude v polovině března vyvěšen v mateřské škole časový rozpis. Časy jsou závazné. 
Zákonní zástupci dětí, kteří nenavštěvují MŠ v Jalubí, si termín dohodnou s vedením školy na tel: 775 579 619. 
 
Kateřina Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí, okres Uherské Hradiště 


