Základní škola a mateřská škola Měčín – p.o.
Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov
Č.j.: ZS-MSMecin/149/17

Datum: 15.3.2017

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DĚTÍ K PŠD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Měčín – p. o. pro školní rok 2017/2018 je stanoven pro děti
narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zápis se bude konat:

v pondělí dne 10. dubna 2017
v době od 820 do 1500 hodin
v ředitelně Základní školy a mateřské školy Měčín – p.o.
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, rozhovoru a činností s dítětem.
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky.
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut.
K zápisu dítě doprovodí zákonný zástupce s průkazem o své totožnosti a rodným listem dítěte.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek si lze vyzvednout u vedoucí
učitelky mateřské školy nebo na www.zsmecin.cz.
Na www.zsmecin.cz bude k dispozici odkaz na elektronické přihlašování k zápisu
(možná rezervace času), to bude možné od 20. 3. 2017 do 8. 4. 2017. Zákonní zástupci,
kteří by potřebovali pomoci s elektronickým přihlašováním, se mohou obrátit na
vedoucí učitelku MŠ p. Jitku Vizingerovou.
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, bylo by vhodné tuto žádost včetně
povinných příloh podat nejpozději do 30. 4. 2017 z důvodu obsazování míst v mateřské škole.
Přílohy k žádosti (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a
doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa) odevzdejte
v ředitelně školy.
Vyplňte a s dítětem, rodným listem dítěte, vlastním občanským průkazem, Žádostí o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisním lístkem se dostaví k zápisu jeden ze
zákonných zástupců do ředitelny Základní školy a mateřské školy Měčín dne 10. dubna 2017
od 820 do 1500 hodin. Pokud zákonným zástupcem není rodič dítěte uvedený v jeho rodném
listě, je nutné přinést soudní rozhodnutí, jímž byl určen zákonný zástupce.
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy
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