Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

INFORMACE K PŘIJÍMANÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY PRO
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis proběhne distančně
✓ ve dnech 1. – 16. dubna můžete podávat Přihlášku-Zápisní lístek nebo Žádost o doklad
školní docházky distančně (jak na to, čtěte: Podání žádosti a Manuál k zápisu)
✓ 7. a 8. dubna 2021 od 8:00 do 17:00 hod. můžete podat Přihlášku-Zápisní lístek nebo Žádost
o doklad školní docházky osobně (musíte si zajistit čas a termín v registračním systému)
Zapsat dítě do 1. třídy může zákonný zástupce dítěte, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021.
Jako přílohu dodá kopii rodného listu dítěte a karty pojištěnce dítěte.
Podání žádosti učiní i zákonní zástupci dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní
rok 2020/2021.
Pokud budou zákonní zástupci žádat o povolení odkladu povinné školní docházky, doloží jako přílohu
souhlasné stanovisko PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Podmínkou předčasného přijetí dítěte do školy (do 31. 8. 2021 nedovrší 6 let) je souhlasné
stanovisko PPP u dítěte narozeného v období září – prosinec, souhlasné stanovisko PPP a
odborného lékaře u dítěte narozeného v období leden – červen.

KRITÉRIA PŘIJETÍ
žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
Škola předpokládá otevření dvou tříd prvních ročníků, podmínkou min. počtu na jednu třídu je
16 žáků.
Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti školy. Spádová oblast je dána Obecně závaznou
vyhláškou města Sezimova Ústí č. 3/2016 o školských obvodech spádových základních škol zřízených
městem Sezimovo Ústí. Tato vyhláška je umístěna na webu školy sekci „Dokumenty“.
Následně budou přijaty děti, které měly odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021
na naší škole.
Ostatní děti, které splní podmínky přijetí k základnímu vzdělávání.
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