OZNÁMENÍ O ZÁPISU ŽÁKŮ
DO 1. ROČNÍKU
NA ZŠ BORKOVANY
pro školní rok 2019/2020
Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis
dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2019
od 14.30 do 17.00 hodin
v patře ZŠ Borkovany
Zápis pro děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 (tj. věk 6-ti let k 31.8. 2019) a pro děti
s odkladem povinné školní docházky v loňském školním roce.
Děti po odkladu školní docházky v loňském školním roce
Pokud bylo dítě u zápisu v ZŠ Borkovany v loňském roce, mohou se k zápisu dostavit pouze
zákonní zástupci dítěte s vyplněnými formuláři (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
Zápisní list).
K zápisu se mohou také dostavit „pětileté“ děti (tzv. předčasné přijetí)
Děti narozené od 1.9. 2013 do 31.12. 2013 budou k zápisu potřebovat doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Děti narozené od 1.1. 2014 do 30.6. 2014
budou k zápisu potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
dětského pediatra.
Zákonný zástupce dítěte musí podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost
o odklad povinné školní docházky.
Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí u vedoucí učitelky MŠ, ke stažení na webu školy, popř.
dodatečně u zápisu.
K zápisu si vezměte:
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní
docházky
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- zápisní list (k převzetí v MŠ Borkovany nebo ke stažení na webu školy, u zápisu)
- rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí
s odkladem).
Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i
s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu a odevzdat do 30.4. 2019 formulář Žádost o
odklad povinné školní docházky včetně dvou příloh a to: doporučující posouzení školského
poradenského zařízení (SPC, PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Náhradní termín zápisu
V případě, že z vážných důvodů nebude možné se k zápisu dostavit, prosím, kontaktujte školu
na tel: 519 419 414 nebo 737 418 207.
V Borkovanech dne 7. 3. 2019

Mgr. Jitka Rousová
pověřená vedením ZŠ a MŠ Borkovany

