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Ředitelství Zét<Iadní školy v Hodicích oznamuje termín, místo a informace k zápisu:

zÁprs uĚrí

do 1. tříd pro školní rok202'1,12022

§ 36, 37 a46 zékonač.56112004 Sb. (školský zákon) v platném znéní

proběhne v pátek 9. dubna 202'l, oď 14,00 - 16,00 hodin.

Zapis se uskutečni v Záklaďní škole Hodice, Hodice 86

A) Přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. záYí20'1,4 do 31. srpna 2015

a s dětmi, které mají odklad školní doché.zky z loňského školního roku.
V rozhodnutí ředitelky školy o odkladu školní dochénky o 1 rok je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy,
takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stwzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste
se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali pffpadně nové informace.

B) Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosiáhne šestého roku věku v době od záři do konce června příslušného roku, může být přijato
k plnění povinné školní dochazk<y již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
apožádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období odzáíí do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je doložení:

. doporučující vyjádření školského poradenského zŇzenL

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června k plnění povinné školní docházky je:
. doporučující vyjádření školského poradenského zařizení;
. vyjádření odborného lékaře.

k zápisu ie nutné vzít:
o platný občanský pŇkazzákowtého zásttlpce
o rodný list dítěte

Více informacínaleznete na webových stránkách školy:
www.hodice.cz l ZS a MS Hodice l ZAPIS do 1. třídy ZS

cizinci u zápisu předloží:
platný cestovní pas
doklad o povolení k pobytu
doklad o zdravotním pojištění
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Mgr. Dagmar Marešová
ředitelka školy

V Hodicích dne 9. 2.202I
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