Informace k zápisu k povinné školní docházce
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje
rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 5.
dubna 2017 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2017.
Zákonné zástupce prosíme, aby s sebou přinesli vyplněnou Žádost o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy) a
rodný list pro případnou kontrolu uvedených údajů. Tuto žádost podávají
i ti, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.
Přijetí dítěte se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
registračním číslem, které bude žadateli přiděleno v den zápisu, po
vstupu do budovy školy. Seznam bude vyvěšen u vstupů do budov a na
webových stránkách školy.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2017 do konce
června 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky ve
školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018
jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Důležité:
V případě, že se zákonný zástupce nemůže v daném termínu dostavit
k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442) a dostavit se
v termínu náhradním, který je stanoven na 19. dubna 2017 ve 14:00
hodin.

Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně jsou přijímaní žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti
školy, ostatní do naplnění kapacity (viz. Počet přijímaných žáků).

Počet přijímaných žáků
Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny nejvýše tři 1.třídy a to tak,
že dvě 1.třídy na pracovišti Komenského a jedna 1.třída na pracovišti
Drtinova ulice. Do každé třídy bude přijato maximálně 30 žáků.

Průběh zápisu
Formální část:
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis
dítěte k plnění povinné školní docházky.
Motivační rozhovor:
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá,
v případě souhlasu zákonného zástupce, nejvýše 20 minut. Je zaměřen
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho
školní připravenosti.
Informace:
Zákonnému zástupci dítěte budou předány informace, jak může do doby
zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
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