Milí budoucí prvňáčkové,
dne 24. 4. 2019 Vás všechny zveme
k zápisu do 1. třídy.
Třída v prvním patře naší školy bude pro Vás otevřena

od 13:30 hodin do 17:00 hodin.
Na milé setkání se těší paní učitelky 1. stupně, vedení školy a Vaši budoucí spolužáci.

Přineste s sebou:



rodný list dítěte;
občanský průkaz jednoho z rodičů, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu;
žádost o přijetí, kterou obdržíte v MŠ, v ZŠ nebo v den zápisu ve škole;


Případně doložte:

doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Pokud mělo vaše dítě odklad, dostavte se s ním taktéž s doklady k zápisu.

Do první třídy budou zapsány děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti
narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad
školní docházky o jeden rok.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Formální část
 zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, formuláře žádosti jsou
k dispozici v MŠ, v ZŠ nebo možno stáhnout na webových stránkách školy
Rozhovor se zapisovaným dítětem
 trvá nejvýše 20 minut
 je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti
Další činnosti
 doba jejich trvání nejvýše 60 minut
 spojené s orientačním posouzením školní připravenosti
 formou hry nebo jinou vhodnou formou
Vhodné je ujištění dítěte, že nemusí mít ze zápisu žádné obavy. Dbáme na to, aby vše probíhalo zábavnou formou. Hlavním
úkolem zápisu je ověření školní připravenosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou.
Sledujeme komunikativnost dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev a základních geometrických
tvarů.
Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte, orientace v prostoru (pravá X levá, nahoře X
dole apod.), samostatnost, kresba s přiměřenými detaily. Můžete si pro nás připravit krátkou básničku nebo písničku .

Naši školu můžete kdykoli osobně i se svým dítětem navštívit. Pro rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů
dostavit s dítětem k zápisu ve stanovený termín, bude stanoven dodatečný termín zápisu po dohodě s ředitelkou školy,
tel.: 739 572 087, e-mail: zsskrivany@zsskrivany.cz.
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V novém školním roce bude otevřena jedna třída 1.A, která může být naplněna až do počtu 30 žáků.
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Kritéria pro přijímání žáků
1. Přednostně budou přijímáni žáci:
 s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně
závaznou vyhláškou obce)
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
 sourozenec ve škole (v době zápisu)
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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Rodiče, kteří budou pro své dítě požadovat ze zdravotních důvodů odklad povinné školní
docházky, dostaví se též k zápisu.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu,
odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (stačí

doložit i dodatečně, avšak pokud rodič uvažuje o odkladu povinné školní docházky, je nutné se již nyní objednat
u příslušného školského poradenského zařízení, aby mohl rodič včas doložit toto potřebné doporučení!).
Do Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové se můžete k posouzení školní zralosti objednat osobně,
telefonicky, e-mailem či poštou, tel.: 495 265 423, e-mail: info@pppkhk.cz
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Co naše škola pro Vaše dítě nabízí?
 každý žák 1. třídy získá finanční podporu z obce Skřivany v hodnotě 500,- Kč na učební pomůcky
 klidnou a příjemnou školní atmosféru
 menší počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem
 klasické i moderní formy výuky, zpestření výuky prací na interaktivních tabulích
 výuka v 1. ročníku je každý den od 8:25 do 12:00
 vlastní jídelnu a školní družinu; NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE
NABÍDNUTA ŽÁKŮM I. STUPNĚ, školní družina je otevřena OD 6:20 V RANNÍM PROVOZU,
V ODPOLEDNÍM PROVOZU OD 12:00 DO 15:45.
 individuální přístup k integrovaným žákům, asistenti pedagoga
 aktuální informace o dění v základní i mateřské škole prostřednictvím webových stránek školy
 plavecký výcvik v AquaCentru Jičín (10 lekcí hrazených školou pro žáky 2. a 3. ročníku)
 školy v přírodě pro žáky I. stupně ZŠ – dle zájmu dětí
 lyžařské výcviky pro zájemce (žáci I. stupně i žáci II. stupně)
 letní tábor
 projekt „Ovoce do škol“, v rámci něhož dostává zdarma každý žák čerstvé ovoce
 společenské akce, na nichž se prezentují naši žáci – Školní akademie, Mateřinka, veřejné
vystupování hudebního kroužku, Vítání občánků, Vánoční/Velikonoční koncert žáků, Den
otevřených dveří

 projekt „Školní mléko“, jehož prostřednictvím dostávají žáci zdarma neochucené mléko
 součástí výuky jsou besedy, představení, programy a workshopy, kterými chceme dětem obohatit a
zpříjemnit školní výuku
 výuku anglického jazyka od 3. ročníku
 školní kola předmětových soutěží, účast v regionálních kolech a úspěchy i v okresních, krajských
i celostátních kolech
- např. jsme získali 1. místo v celostátní soutěži v informatice; 1. místo v celostátní výtvarné soutěži; 1. a 3. místo
v krajském a okresním kole přírodovědné soutěže a biologické olympiády; 1. místo v krajském a okresním kole soutěže
finanční gramotnosti; mnoho ocenění v regionálních recitačních soutěžích a v pěveckých soutěžích; 1. místo v regionální
literární soutěži a mnoho úspěchů ve sportovních soutěžích, např. postup do celostátního kola ve vybíjené; postup do
krajských kol v košíkové; prvenství v Mistrovství ČR v tchoukballe

 velký výběr zájmových kroužků (keramika; výtvarný k.; sportovní k. – sportovní hry, florbal; taneční k.;
hudební k.; kroužky angličtiny; přírodovědný k., příprava k přijímacím zkouškám z ČJ a M; recitační k., kroužek
deskových a logických her; rybářský k.; mladý hasič)

 V novém školním roce zahájíme výuku ve dvou nových učebnách (pro výuku přírodovědných
předmětů a počítačová učebna), neboť jsme již zahájili rekonstrukci půdních prostor, naše škola
obhájila a získala dotaci na vybudování těchto prostor a vnitřního výtahu

Rozhodnutí o přijetí - registrační čísla, nepřijetí, rozhodnutí o odkladu
Při zápisu přidělí zapisující učitelka dítěti registrační číslo. Po skončení zápisu bude zveřejněn na úřední desce školy a na webu školy seznam
přijatých dětí podle registračních čísel. Nikoliv pod jménem. Rozhodnutí o přijetí je uloženo u ředitelky školy a bude vydáno na vyžádání zákonným
zástupcem. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude vždy zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem. Rozhodnutí o
odkladu či zamítnutí odkladu povinné školní docházky bude zasláno zákonným zástupcům dítěte taktéž doporučeným dopisem.
Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy 2. 5. 2019 v hlavních aktualitách, dále budou přijaté děti zveřejněny na
vstupních dveřích základní školy i mateřské školy. Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod evidenčním číslem, které zákonní zástupci
obdrželi při zápisu. Nutno, aby si zákonní zástupci toto číslo pamatovali.

