ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče,
zápis proběhne v souladu s vydaným pokynem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 .
Letošní zápis bude vzhledem k současné situaci probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude obsahovat
pouze formální část (předání dokumentace).
Zápisu se účastní děti narozené 1.9.2014 – 31.8.2015.
Počet přijímaných dětí: 28
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.
Postup zápisu do 1. třídy:
Vyplnit a přiložit:
1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
2. ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Pokud nemáte možnost si tyto dokumenty vytisknout, budou od 22.3. k dispozici na Obecním úřadě v Jalubí (vstupní
chodba dole) v úřední dny PO 8 – 16 hod, ST 8 – 17 hod.
3. Kopie rodného listu dítěte (bude součást spisu).
Všechny tři dokumenty odevzdat 1.- 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:
- osobně doručit ředitelce školy po předchozí domluvě na tel: 775 579 619
- vhodit do schránky vedle vstupu do školní kuchyně
- datovou schránkou
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
- poštou (doporučený dopis)
Výsledky zápisu budou zveřejněny 17. května pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy
www.zsjalubi.cz. Registrační číslo Vám bude sděleno emailem nebo sms.
Postup při žádosti o odklad:
Vyplnit a přiložit:
1. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Pokud nemáte možnost si tento dokument vytisknout,
bude od 22.3. k dispozici na Obecním úřadě v Jalubí (vstupní chodba dole) v úřední dny PO 8 – 16 hod, ST 8 –
17 hod..
Přiložit:
2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
3. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
4. kopii rodného listu dítěte (bude součást spisu)
Všechny čtyři dokumenty z předchozích bodů odevzdat 1.-30. dubna 2021 do naší školy jedním z následujících
způsobů:
- osobně doručit ředitelce školy po předchozí domluvě na tel: 775 579 619
- vhodit do schránky vedle vstupu do školní kuchyně
- datovou schránkou
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
- poštou (doporučený dopis)
Následně bude o těchto žádostech rozhodnuto a během května Vám bude doručeno rozhodnutí.
Děkuji za spolupráci.
Kateřina Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí, okres Uherské Hradiště
Tel: 775 579 619

