ZŠ a MŠ Chomutice, okres Jičín
Průběh a organizace přijímacího řízení

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se koná v pondělí 6. dubna 2020 od 12.30
do 16.00 v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně těch, kterým byl
odložen začátek povinné školní docházky. K zápisu se mohou dostavit i děti narozené od
1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení
a děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 s doporučujícím vyjádřením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce přeloží:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- vyplněnou Žádost o přijetí (možno vyplnit při zápisu)
Pokud zákonný zástupce žádá odklad školní docházky, předloží v době zápisu písemnou
žádost (možno vyplnit při zápisu). Doloží také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný
zástupce ještě nemá tato vyjádření, bude vydáno Usnesení o přerušení řízení a zákonný
zástupce je povinen tyto doklady předložit do 7. 5. 2020.
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 třída 1. ročníku s maximálním počtem 30
žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého
stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s
právními předpisy.
Přednostně budou přijímány děti
- s trvalým pobytem v obci Chomutice a Nevratice
- s trvalým pobytem v dalších obcích
Pokud zákonný zástupce souhlasí, zúčastní se zapisované dítě hravých činností, kterými
je provedou vyučující prvního stupně školy. Rozhovor a činnosti jsou zaměřeny na
motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení školní připravenosti.
Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

V Chomuticích, 20. 2. 2020
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