Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
ředitelka školy Ing. Jana Havlíčková rozhodla o termínu zápisu pro přijetí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023 v Naší základní škole.
Zápis se uskuteční dne 21.dubna v čase od 13 hodin do cca 18 hodin v budově školy. (Pode Zděmi
402, Liteň, budova B, první patro).
V letošním roce bude zápis probíhat prezenčně.
Zápis se bude skládat z pohovoru rodičů se zástupci školy a prvního stupně a pro děti bude
samostatný program s pedagogy prvního stupně, kde si budou povídat, vyrábět a tvořit.
K zápisu si prosím přineste:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz alespoň jednoho ze zákonných zástupců
3. vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (od 1.4. bude ke stažení na webu
školy v sekci dokumenty), v případě, že si ji nemůžete vytisknout, budou vytištěné Žádosti k
dispozici i v den zápisu ve škole.
4. Pokud budete žádat o odklad školní docházky Vašeho dítěte, přineste k zápisu Žádost
o odklad školní docházky, doporučení o odkladu od poradenského pracoviště a odborného lékaře.
Pokud nemůžete stihnout návštěvu poradenského pracoviště, přineste k zápisu alespoň Žádost o
odklad školní docházky a doporučení praktického lékaře. V průběhu zápisu doladíme a domluvíme
dodání dokumentů.

Kritéria přijetí do první třídy:
1. dodání veškeré požadované dokumentace - povinné
2. míra naplnění předpokladů žáka ke vzdělávání dle našeho ŠVP: 0 - 20 b
(skládá se z účasti a aktivity dítěte na programu během zápisu a pohovoru a dotazníku s rodiči)
Zapište se prosím do doodle tabulky (uveďte jméno a příjmení dítěte, dva lidi v každém okénku),
https://doodle.com/meeting/participate/id/0dN4k9Da, abyste mohli přijít na termín pohovoru, který
Vám bude nejlépe vyhovovat. V případě, že se list zaplní, přidáme další časy setkání i po 18.
hodině.
Děti budou přijímány dle získaných bodů. Pokud bude zájem o zápis do školy převyšovat volnou
kapacitu a v případě rovnosti bodů, budeme mezi uchazeči losovat za účasti člena Školské rady.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
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