Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko,
příspěvková organizace
PSČ 679 15

Lipovec 167

Telefon: 516 445 184

V souladu s § 36 odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění stanovuji
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 VČETNĚ KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ
NA PONDĚLÍ 15. DUBNA 2019 OD 13:00 DO 16:00 HODIN.
NÁHRADNÍ TERMÍN STANOVUJI NA ÚTERÝ 23. DUBNA 2019
OD 13:00 DO 16:00 HODIN.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce dítěte může
v době zápisu zažádat ředitele školy o odložení povinné školní docházky dítěte o jeden
školní rok. Žádost musí být doložena nejpozději do 30. 4. 2019 doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Současně v souladu s ustanovením § 3a odstavec 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
v platném znění zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu:
1) Zápis proběhne v přístavbě školy ve 2. poschodí v učebně 4. třídy.
2) K zápisu se dostaví zákonný zástupce (zákonní zástupci) společně s dítětem a
přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
3) Zápis je složen s formální části a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte,
rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může
být přítomen u všech součástí zápisu.
4) Ve školním roce 2019/2020 bude naše škola otvírat jednu třídu s maximálním
počtem 30 přijatých žáků.
5) Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 30, stanovuji pro přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Lipovec, okres
Blansko, příspěvkové organizaci následující kritéria:
a) dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
b) sourozenec dítěte plní povinnou školní docházku v naší škole
c)
los
V Lipovci 4. 3. 2019
Mgr. Tomáš Vintr
ředitel školy

E-mail: zslipovec@email.cz

Internet: www.zslipovec.cz

IČO: 71004165

