Informace o zahájení povinné školní docházky a organizaci zápisu do prvního ročníku.
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Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Termíny zápisu pro školní rok 2018/2019 na Základní škole Bučovice 710 jsou
pátek 6. dubna 2018 v době od 15.00 do 18.00
a v sobotu 7. dubna 2018 v době od 9.00 do 11.00.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
V případě, že nejste rodičem dítěte, je nutné předložit oprávnění zastupovat dítě.
Vezměte s sebou také lékařské zprávy, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
dítěte v základní škole
Odklad povinné školní docházky – pokud uvažujete o odkladu školní docházky a dosud
nejste objednáni na pedagogicko-psychologické vyšetření, neprodleně, nejlépe ihned
kontaktujte Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnu Vyškov /dále jen OPPP/ a
objednejte termín vyšetření. Telefon: 517348706
Pokud OPPP odklad doporučí: doručíte zprávu z vyšetření v OPPP, doporučení odkladu
od dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a písemnou žádost o povolení odkladu
povinné školní docházky.
Na základě těchto dokumentů škola vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Pokud OPPP odklad nedoporučí: Dostavíte se k zápisu v termínu vypsaném školou
Předčasné zaškolení dítěte: /dítě je narozené po 31.8.2012/ rovněž kontaktujte OPPP
Vyškov a sjednejte si termín vyšetření školní zralosti k předčasnému zaškolení.
Poradna doporučí předčasné zaškolení: dostavíte se k letošnímu zápisu v termínu
vypsaném školou.
Poradna nedoporučí předčasné zaškolení: dostavíte se k zápisu v příštím školním roce

Povinné dokumenty a termíny doručení:
•

•

•

Písemná žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. Vzhledem k organizaci
zápisu žádáme o doručení do 31. 3. 2017. Nejpozději však do 8. 4. 2017.
/Pořadí žádostí může rozhodovat o přijetí/nepřijetí dítěte na naši školu/
Dokumenty k žádosti o odklad - písemná žádost o odklad povinné školní docházky, zpráva
z vyšetření v OPPP Vyškov a doporučení odkladu od dětského lékaře. Doručte ihned po
získání lékařských zpráv, nejpozději však do 7 4. 2017
Dokumenty k předčasnému zaškolení – zpráva z vyšetření v OPPP Vyškov. Doručíte v den
zápisu.

Písemné žádosti zákonných zástupců jsou k dispozici v sekci Pro předškoláky na www.zs710.eu
Nerespektování výše uvedených informací a nedodání dokumentů v požadovaných termínech může
být důvodem k nepřijetí dítěte na Základní školu Bučovice 710, příspěvková organizace.
V případě dotazů kontaktujte: Mgr Marie Kotrbová, mob:773646212, e-mail: kotrbova@infos.cz

