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Oznámení
o zápisu dětí do první třídy základní školy
Ředitelství Základní a Mateřské školy v České Bělé oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy (podle
zákona č. 561/2004., § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4) pro školní rok 2019/2020 se koná v pátek 12.
dubna 2019 od 13 hodin ve školní budově.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2019 dovrší šest let věku. Přinesou s sebou
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o přijetí
k základnímu vzdělávání (zákona správní řád č. 500/2004 Sb., § 44, 45). Formulář žádosti je
ke stažení na webových stránkách školy (dokumenty), nebo ho obdržíte v mateřské a základní
škole.
Ke školní docházce může být přijato dítě, které dosáhne šestého roku věku dítěte v době od 1.
9. 2019 – 31. 12. 2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je vyjádření školského poradenského zařízení, které
k žádosti přiloží zákonný zástupce. Dále může být přijato dítě, které dosáhne šestého roku
dítěte v době od 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020, je přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o
to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
O odklad povinné školné docházky musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat, žádost
předložit v době zápisu společně s doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, že dítě není přiměřeně
tělesně nebo duševně vyspělé (podle zákona 561/2004 Sb., § 37 odst. 1 a zákona o správním
řádu č. 500/2004 Sb. § 44, 45). Vzor žádosti je ke stažení na webových stránkách školy
(dokumenty).
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělání:
1. Věk dítěte s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Česká Bělá
2. Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu
3. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod ZŠ a MŠ Česká Bělá
O přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo doložení školní docházky rozhodne ředitel školy
na základě zjištění v řádném termínu.
V České Bělé 21. 2. 2019

Mgr. Jan Čepl, ředitel školy

