
 

Vážení rodiče, 

zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání je za námi, nyní chystáme 

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY základní školy 

 

Pro zájemce o přijetí a zařazení dětí do přípravné třídy jsme proto připravili týden otevřených dveří. 
Využijte této možnosti a přijďte se v týdnu od 7. do 11. března 2016, v době od 8.00 do 11.00 hod. 
podívat do přípravné třídy a seznámit se s ukázkami vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, 
popř. se třídní učitelky zeptat na vše, co Vás o přípravné třídě zajímá.  
Kdykoliv můžete podat žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2016/2017 (avšak 
nejpozději do 31. 3. 2016). Bližší informace Vám poskytneme ve škole. 
 

Děti přijímáme do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek.  
 

Informativní schůzka s učitelkou a vedením školy pro již přijaté děti bude 23. června 2016 v 15.30 
hod. v učebně č. 125.  
 

 

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v ZŠ SOKOLOVSKÁ, Mn. Hradiště:  
Pokud již máte vyřízený odklad začátku povinné školní docházky (tj. máte od ředitele školy 
rozhodnutí), odevzdejte nám vyplněnou přihlášku, s dítětem už k nám nemusíte znovu chodit. 
Přihlášku potvrzenou pedagogicko psychologickou poradnou můžete odeslat poštou nebo ji doručit 
osobně. Do 14 dnů budete vyrozuměni o přijetí dítěte.  
 

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v JINÉ ŠKOLE:  
Dostavte se do naší školy s dítětem, s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky od ředitele 
školy, do které jste dítě zapsali, s vyplněnou přihláškou do přípravné třídy potvrzenou pedagogicko 
psychologickou poradnou, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.  
 

Informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy až v příštím školním roce: 
Do přípravné třídy při nenaplnění kapacity dětmi s odkladem začátku povinné školní docházky 
přijímáme i pětileté děti. Pro zápis dítěte do přípravné třídy se dostavte do školy s dítětem, jeho 
rodným listem, svým občanským průkazem a s vyplněnou přihláškou do přípravné třídy potvrzenou 
pedagogicko psychologickou poradnou.  
 

 

Mgr. Eva Hajzlerová 
ředitelka školy 
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