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Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022123 na naší škole

Zápis proběhne za:úěasti dětí i rodičů v budově 1. stupně ZŠ Andělská Hora

Termín zápisu - čtvrtek 21. dubna od 14 do 18 hodin

Pokud se nemůžete dostavit, je možné od 1,9. do 29. 4.2022 vyplnit Žádostzákonných zástupců
o přijetí t dotazník.

Tuto žádost je možné podat následujícími způsoby:

1. Vytisknete siŽádost zákonných zástupců o přijetí * dotazník z našich webových stránek,
vyplníte ji ručně a doručíte osobně do kanceláře školy, do poštovní schránky školy nebo zašlete
poštou. V případě nutnosti je možné požádat o pomoc s vyplněním v kancelaři školy během
provozních hodin od 7:00h do 13:30h.

2. Oskenovanou žádost zaslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

3. Pokud nemáte možnost tisku, mtžete tento dokument vyplnit a podepsat v kanceláři školy během
provozních hodin od 7:00h do 13:30h.

Na webových stránkách školy v záložce Rodiče - zápis do 1. ročníku naleznete všechny potřebné
formulaře a dokumenty:

- Žaaostzákonných zástupců o přijetí *| dotazník

-Žádosto odklad povinné školní docházky

-Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

odklad povinné školní docházky

Pokud bude ziákonný zástupce žádato odklad povinné školní ďochánky, je potřebapředat škole týo
dokumenty:

. Žádosto odklad povinné školní dochazky

. Doporučující posudek příslušného školského poradenskóho zařizení (pedagogicko-psychologická
poradna nebo speciální pedagogické centrum)

. Posudkem dětského lékaře, odborného lékaře nebo klinického psychologa

Tyto dokumenty je možné předat osobně v kanceláři školy během úředních hodin, vhodit do
schránky školy, zaslat poštou.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zékonný zástupce,je nutné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat

Sledujte prosím webové stránky školy pro případ, žeby došlo k nečekaným změnám.

šNou

Radek Peřáz

V Andělské Hoře 23.3.2022

ředitel školy
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