Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín
Chodovice č. 2, Hořice 508 01, IČ 750 151 11

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021
bude probíhat ve středu 15. dubna 2020
od 15:00hod do 17:00hod v budově ZŠ Chodovice.
Dodatečný zápis pro ty děti, které se nemohou dostavit ve čtvrtek, bude po vzájemné dohodě.

 Zapsány budou děti, které se narodily do 31. 8. 2014.
 K zápisu se mohou dostavit i děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé narozené
od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s doporučením školského poradenského zařízení či narozené
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 s doporučením jak školského poradenského zařízení, tak i
odborného lékaře.
 Rodiče, kteří k zápisu s dětmi přijdou, přinesou s sebou rodný list dítěte, své občanské
průkazy a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ (lze ji vyzvednout v
ZŠ v den zápisu nebo stáhnout na webových stránkách školy).
 Pokud rodiče chtějí odklad školní docházky, přinesou písemnou žádost o odklad,
vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení. (Vyjádření odborného
lékaře a školského poradenského zařízení lze doručit dodatečně).
 Zápisu se zúčastní i děti, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.
 Ve školním roce 2020/2021 bude otevřen jeden 1.ročník, který bude naplněn do
stanovené kapacity školy, tzn. 40 žáků.
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Kritéria pro přijímání žáků:
 Přednostně se přijímají děti narozené do 31. 8. 2014 s trvalým bydlištěm na území
obce Holovousy a spádových obcí Chodovice, Chloumky, Dolní Mezihoří a Bílsko u
Hořic.
 Děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (s
doporučením školského poradenského zařízení) či narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6.
2015 (s doporučením jak školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře)
s trvalým bydlištěm na území obce Holovousy a spádových obcí Chodovice,
Chloumky, Dolní Mezihoří a Bílsko u Hořic.
 Ostatní děti dle bodu 1 a 2, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy.
Jak probíhá zápis?
1. Formální část
Zákonný zástupce předloží:
 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad povinné
školní docházky, pokud nebylo doručeno ředitelství školy před vypsaným
termínem řádného zápisu
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz zákonného zástupce
Zákonný zástupce vyplní potřebné formuláře pro zápis dítěte.
2. Motivační část
Dítě plní zábavnou formou různé úkoly, při kterých pedagogové pozorují jeho verbální
projev, úroveň grafomotoriky, pohybové dovednosti, chování dítěte, jeho samostatnost
a schopnost plnit zadané instrukce.
Jde nám o posouzení školní zralosti, které bude u každého dítěte trvat nejdéle 30
minut.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V Chodovicích 5. 3. 2020

Mgr. Lucie Nimsová, ředitelka ZŠ a MŠ Chodovice

