Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222
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MÁTE PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A UVAŽUJETE O ZŠ OLEŠSKÁ?
jsou různé situace:
1.

Chcete, aby dítě nastoupilo do 1. ročníku. Přijďte k zápisu 3. nebo 4. února 2015
od 14 do 18 hodin i s dítětem. Vezměte si občanský průkaz a rodný list dítěte. Musíte si podat
Žádost o přijetí a vyplníte nám Zápisový lístek. Papíry vyplníte na místě, nebo si je můžete
stáhnout z našich stránek, vyplnit doma a přinést do školy. Prostudujte si též Směrnici
k přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16, kde jsou uvedena kriteria
přijetí, a seznamte se s dokumentem Průběh správního řízení.

2.

Chcete, aby dítě mělo odklad školní docházky. Přijďte k zápisu 3. nebo 4. února
2014 od 14 do 18 hodin i s dítětem. Vezměte si občanský průkaz a rodný list dítěte. Musíte si
podat Žádost o odklad školní docházky a vyplníte nám Zápisový lístek. Papíry vyplníte na
místě, nebo si je můžete stáhnout z našich stránek, vyplnit doma a přinést do školy.
Prostudujte si též Směrnici k přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16,
kde jsou uvedena kriteria přijetí, a seznamte se s dokumentem Průběh správního řízení.
Žádost o odklad musíte doplnit DVĚMA přílohami, což je a) doporučení poradenského
pracoviště k odkladu školní docházky, b) doporučení odborného lékaře k odkladu školní
docházky. Přílohy můžete dodat škole dodatečně.

Zatím nevíte, zda nástup nebo odklad.

3.

Požádejte o přijetí (viz bod 1). Školu
rovnou u zápisu informujte, že uvažujete o odkladu. Žádost o odklad můžete podat kdykoliv
do 31. 5. 2015. Přímo u zápisu konzultujte postup s ředitelkou školy (přítomna po celou dobu
zápisu).

4.

Máte zájem o přípravnou třídu. Do přípravné třídy chodí většinou děti s odkladem
školní docházky, proto se dostavte k zápisu a nejprve požádejte o odklad (viz bod 2). Přímo
v místě zápisu si vyžádejte konzultaci s ředitelkou školy (přítomna po celou dobu zápisu), kde
obdržíte další informace o postupu (zejména nutnost mít doporučení poradenského zařízení
k zařazení dítěte do přípravné třídy. Toto doporučení někdy bývá na jednom papíře
s doporučením k odkladu, někdy se jedná o zvláštní dokument. Záleží na poradenském
zařízení, které dokument/dokumenty vydalo.) Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, proto je možné do ní přijmout i dítě pětileté,
opět jen s doporučením poradenského zařízení. V současné době (prosinec 2014) čekáme na
novelu školského zákona (zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ve které mají být
upravena pravidla pro přijímání do přípravné třídy. Bude-li novela schválena, budeme
zájemce informovat.

Mgr. Petra Rohlíčková, ředitelka školy
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