Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin
sobota 13. dubna 2019 od 08:00 do 12:00 hodin

Nezapomeňte vzít s sebou:



rodný list dítěte
platný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Průběh zápisu:




u „Zápisu 2019“ budou zákonní zástupci vyplňovat několik formulářů, např.: žádost o
přijetí do 1. třídy a zápisový list (oba formuláře si lze stáhnout z webových stránek
školy: http://zskol.ji.cz/ a vyplnit si je doma v klidu – není to ale rozhodně
podmínkou)
Zápis 2019 „Sluníčkový“. Bude mít dvě části:
o Praktická – dítě bude za přítomnosti pedagožky a starších spolužáků plnit
úkoly pro budoucí prvňáčky, na závěr bude každé dítě obdarováno dárečky
o Úřední – zákonný zástupce spolu se zapisující paní učitelkou vyplní potřebné
formuláře k zápisu

Kritéria přijímání dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
na ZŠ Jihlava, Kollárova 30 příspěvková organizace:










Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny maximálně tři třídy prvního ročníku s
maximálním počtem do 28 žáků/třídu.
Žáci budou přijati podle následujících kritérií v daném pořadí:
1) Děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu základní školy
(kritérium je dané školským zákonem).
2) Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již
žákem školy (ve šk. roce 2018/2019 dochází do prvního až osmého ročníku).
3) Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů, které navštěvovaly
přípravnou třídu na ZŠ Kollárova ve školním roce 2018/2019
4) Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této
školy).
5) Přednost budou mít děti věkově starší.
Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu (mimo kritérium č. 1) přijmout
všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los s úředně
ověřeným průběhem.

