Doklady potřebné k zápisu do ZV a odkladům:
Vážení rodiče dětí, kteří půjdou k zápisu do ZV do naší školy, nebo budete žádat o
odklad.
Prosím o zaslání dokumentů dle níže napsaného seznamu, připravím Vám materiály
k zápisům i odkladům. Nemohu ale za zákonné zástupce zajišťovat materiály od odborných
lékařů, je to povinnost rodičů. Email: spec.sk.iva@volny.cz
Zápis se koná 14. 4. 2021 v době od 8:00 do 15:00. hodin. Je ve správním řízení, a tzn.
může trvat 30 dní a musí být ukončen do 13. 5. 2021. Pokud mi dodáte všechny materiály
včas, přijdete si toho 14. 4. 2021 jen k podpisům a k převzetí rozhodnutí o přijetí k ZV nebo
k odkladu.
K 31. 5. se odesílá závěrečná statistika na MŠMT.
Vzhledem k tomu, že máme letos jen minimální počet volných míst do ZŠ, budou přijímáni ti,
kteří budou splňovat kritéria přijetí do ZŠ a k odkladům a odevzdají materiály v době
stanovené na zápisy a v době trvání správního řízení, tj. 30 dní.
Po uzavření počtu kapacity žáků ve škole, již žáci nebudou do naší školy přijati.
Ing. Marta Špalková, ředitelka
Doklady k zaslání škole:
- Doporučení příslušného Speciálně pedagogického centra ke vzdělávání ve speciální
škole originál – SPC pro vady řeči již postupně zasílá, SPC Štolcova přijede, ale rodiče
mají povinnost se k nim objednat
 Doporučení odborného lékaře ke vzdělávání ve speciální škole, ve třídě pro děti (s
vadami řeči, autismem, více vadami, se sluchovým postižením) originál
 Kopie rodného listu
 Kopie karty pojištěnce
 Občanský průkaz zák. zástupce k nahlédnutí (až při podpisu rozhodnutí), NE KOPIE)
 Kopie Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče v případě rozvedených párů, nebo
odloučených párů
 Vyplněná přihláška do školní družiny (jen v případě zájmu žáků 1. a 2. ročníku)
 Informace o bydlišti, tel. číslo a email
Informace pro školu:









Telefonní číslo matky, otce
email matky, otce
adresa dítěte
adresa matky (pokud je jiná)
adresa otce (pokud je jiná)
místo narození dítěte
kde dříve chodilo dítě do MŠ
rodič je rozvedený (kdo z nich bude zajišťovat zápis a podpisy), nebo žijí spolu, nebo mají
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče

