Zá pis do prvnı́ch tř ı́d pro š kolnı́ rok
2021/2022
ZŠ Morkovice
Kdy? 6.4. – 20.4.2021
Každý pracovní den od 7:00 hod. do 14:00 hod. Zápis bude probíhat osobním
podáním ve škole bez účasti dítěte. Zákonný zástupce zazvoní na kancelář školy
a pověřený pracovník s ním vyplní požadované formuláře. Tyto můžete najít i
na webu školy na https://zsmorkovice.cz/?id=aprvaci a donést si je již
předvyplněné. Nezapomeňte rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci pas).
Pokud budete v době zápisu v karanténě, pak volejte do školy na tel. číslo
573370023 a domluvíme se na termínu jindy. Každopádně nejzazší termín
zápisu dítěte k povinné školní docházce je ze zákona 30.4.2021.

Prosím rozmyslete se také, jestli své dítě přihlásíte do školní družiny a do školní jídelny.
Včasná přihláška (nejlépe již v den zápisu) nám pomůže efektivně plánovat. K nepovinnému
předmětu náboženství se budete mít příležitost přihlásit na začátku září. Stejně tak do
kroužků.

Pro koho je zápis určen?
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je určen pro děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Jak na to?
Termín: 6.4 – 20.4. 2021 v pracovní dny od 7:00 hod. do 14:00 hod. v budově ZŠ Morkovice
(zvoňte na kancelář)
S sebou: OP, rodný list (pas u cizinců)
Formuláře: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy

Odklad plnění povinné školní docházky





Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí
dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu.
Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky.
Vyplněný podá ZŠ Morkovice v den zápisu. Součástí žádosti je doporučení PPP
(pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně pedagogického centra)+
doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.
Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, neabsolvují se
zákonným zástupcem zápis v tomto školním roce znovu. Prosím dejte nám ale
vědět, jestli vaše dítě v září do naší školy nastoupí.

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021
Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.
Musí mít doporučení takto:
- pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 – doporučení z PPP
- pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 – z PPP a od pediatra.

Jak probíhá zápis?
Zápis se skládá pouze z formální části:
Rodič vyplní formuláře, zkontroluje je s určeným zaměstnancem školy a ve lhůtě, kterou si
spolu domluví, si ve škole vyzvedne Rozhodnutí o přijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu,
Zábavnou a dětmi oblíbenou neformální část zápisu tento rok vzhledem k epidemiologické
situaci bohužel uspořádat nemůžeme.

Kritéria přijetí
K povinné školní docházce jsou přijímáni přednostně žáci ze spádových oblastí.

