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Městs§ý uřad
Pec pod Sněžkou
542 21 Pec pod Sněžkou

Oznamuji , že zápis do Základní školy v Peci pod Sněžkou še bude konat
15.4.20t9 od 14:00 - 17:00 hod.

V Peci pod Sněžkou, 14.3.2019

Mgr. Ditalvkánková
ředitelka školy
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Zékladni škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
54221'Pec pod Sněžkou l44

IČo: 709 83 976

§rnu A §tlnllfi

zÁpts Do 1. RočNíKu
v pondě!í t5. 4. 2Ot9 od 14:0O - 17:0O hod.

s sebou vezměte:

' rodný list dítěŤe

' občonský průkoz, popř. potvrzení o trvolém bydli§i díŤěte

, vyplněnou žódost o přijetí kevzdělávóní ( pokud ji nebudetemít, dóme

Vóm ji no místě)

Při žódosti o odklod čidřívější nóstup do školy před ó rokem věku dítěte
poŤvrzení příslušného lékoře o školského porodenského zořízení.

Jok zópis proběhne ,;

Noše školo se opíróo progrom ZaČÍt SPOLU, a proto bude i zópis probíhat touto

formou. Děti si projdou jednotlivó centro oktivit (CA),vekterých budou procovot:

1) CA Povídóní

- práce s obrózky no témo "Kde bydlím" o ,,Moje rodino"

- dějovó posloupnost

2) CA Motemotiko

- pr6ce s obrózky - řazení dle velikostí, přiřozovóní počtu k číslu,

geometrické tvory. opokující se řodo

3) CA Obiew o wnólezy

- pr6ce s obrilzkem, provolevó orientoce, orientoce v prostoru, somostoŤnó

kresbo



Postup zópisu - spróvní řízení

1_ Příiem žódostí

Všechny vyplněné o podepsoné dokumenty odevzdojí zókonní zósŤupci osobně při

zópisu dítěte.

Po odevzdóní dokumentů proběhne v ZŠ ,,vlostní" zópis s dítětem.

' po zópisu poní učitelky děti zoboví o rodiče mohou v řediŤelně vyřídit
potřebné

2. Rozhodovóní

Podóním vyplněné žódosti o přijetí zákonným zóstupcem se zaháJí přijímocí
řízení, tj. spróvní řízení vevěci podané žódosti - rozhodovóní.

ŘediŤelko školy rozhodneo přijetí č í nepříje tí dítěte. Tato f óz:e múžetrvqt ož
30 dnů od podóní žódosti. Během doby od podóní žódosti do vydóní rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí mojí zókonní zóstupci možnost nohlédnout do spisu..Termín
stqnoví řediŤelko školy při zópisu.

3. Zveřelnění výsledků

Po ukonče ní rozhodovóní budou zveřejněnv uýsledky přijímocíh o řízení. ZŠ
zveřejní v soulodu se školským zókonem seznom registročních čísel žodotelů \

(dětí), kŤeré přijala/nepříjolo no zóklodě podané žódosŤi o přijetí, o to no úřední
desceo no webouých strónkóch školy.ŽadaŤelútn, kteří nebyli přijoti, bude
doručeno "rozhodnutí o nepřij eŤí." V přípodě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.


