Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany
Strašice 531, Strašice 338 45, příspěvková organizace
DS: yhakp5e E-mail: reditel@skolastrasice.cz Tel: 371 793 444
http: www.zsstrasice.rokycansko.cz IČO: 47694815

Ředitel Základní školy Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany

oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

se uskuteční
v pátek 16. dubna 2021 od 14:30 do 17:00 hodin
a
v sobotu 17. dubna 2021 od 10:00 do 12:00 hodin

ZÁPIS
do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce
2021 / 2022
dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let
V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v
platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.
1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně ZŠ.
2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o
4.
5.
6.

7.

odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2021.
Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím
zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
Počet přijatých žáků do 1. třídy je 30 žáků. Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v
následujícím pořadí:
a) Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
b) Dítě má sourozence, který v ZŠ KV Strašice již plní povinnou školní docházku a bude ji plnit i
ve školním roce 2021 / 2022.
c) Ostatní děti. V případě převisu poptávky bude rozhodovat los.
K prezenční účasti na zápisu je třeba se zaregistrovat zde: Registrace k zápisu. V případě
jakýchkoliv problémů s registrací kontaktujte Mgr. Pavlínu Dostálovou na tel: 605 582 641

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou
dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu nebo distanční formu zápisu bez přítomnosti
zúčastněných ve škole na: straka@skolastrasice.cz nebo na tel. č. 721 300 740.
Mgr. Martin Straka, ředitel školy

