Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace
Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí
tel: 608 179 853, IČO: 70 88 11 38
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Nové Veselí pro školní rok 2022/2023
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvková organizace stanovuje termín zápisu do
1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023 na 7. dubna 2022 v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 v budově školy.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. Nutno vyplnit elektronickou přihlášku v termínu
do 5. 4. 2022!! (přihláška na www školy)
Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o přijetí dítěte do školy si přinesou doklady totožnosti a rodný
list dítěte.
Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, přinesou:
-

Žádost o odklad (ke stažení na www školy)
Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální poradenské
centrum)

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi udanou e-mailovou
adresu. Pokud neobdržíte do 30. 4. 2022 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd


Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šesti let.



Pokud byl dítěti udělen v roce 2021 odklad školní docházky, přihlásí jej zákonní zástupci k
zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o
odkladu školní docházky).



Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Narozené v září - prosinci 2016 potřebují k povinné
školní docházce doporučení školského poradenského zařízení, narozené v lednu – červnu 2017
potřebují doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Doporučení je nutné
doložit k žádosti (přihlášce) o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.



Žádost (přihláška) bude k dispozici v elektronické i v tištěné formě na www školy.

Kritéria pro přijetí jsou následující:
1. Přijímají se všechny děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy.
2. Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast školy, jejichž sourozenec
je již žákem základní školy v ZŠ a MŠ Nové Veselí.
3. Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast základní školy v ZŠ a MŠ
Nové Veselí.
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu.
Maximální počet žáků přijímaných do ZŠ je stanoven dle § 165 odst. 1 písm. a) ŠZ v platném znění na 50
žáků.

V Novém Veselí 3. března 2022
Mgr. Jan Krakovič
ředitel školy

