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        V Olomouci -  Droždíně 1.3.2019 

Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, 

zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 se uskuteční na naší škole 

v  sobotu  6. dubna 2019 ve dvou skupinách: 

1. skupina od  8,00 - 10,30 hod. 

2. skupina od  11,00  - 13,30 hod. 

Dostavte se prosím k zápisu podle zaslaných pozvánek, které obdržíte po 18. 

březnu 2019. Rodiče dětí, kteří nedostali pozvánku, ať se s dětmi dostaví 

na 11,00 hod. Vzhledem k tomu, že zápis probíhá pro děti současně, je potřeba 

dodržet čas zahájení. 

S sebou si vezměte rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti - občanský průkaz 

zákonného zástupce a přezůvky pro děti.  

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského 

zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem: 

1. zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce školy 

2. zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na  webových 

stránkách školy 

Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti školy.  
 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů, předpokládaný 
termín zveřejnění bude oznámen v den konání zápisu. 
O přijetí a nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu § 67 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude 

součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Doručována budou pouze rozhodnutí 

o nepřijetí. Informace o možnosti vyzvednutí rozhodnutí v listinné podobě 

bude upřesněna na zápise 6. 4. 2019. 
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V případě, že uvažujete o odkladu začátku školní docházky u svého dítěte, 

konzultujte tuto otázku s učitelkami v mateřské škole. Co nejdříve se obraťte 

s žádostí o vyšetření na Pedagogicko - psychologickou poradnu ( únor- březen). 

Žádost o odklad musí být podán nejpozději do 30. dubna 2019. K žádosti o odklad 

ŠD musí být doloženy tyto dva doklady: 

 

1. Odborné posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky odborným lékařem 

(např. pediatr) nebo klinickým psychologem. 

2. Zpráva z příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko - 

psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum). Kontakty 

na poradenská zařízení můžeme poskytnout. 

V případě dotazů se na nás obracejte písemně na adrese zsgagrinova@volny.cz či 

telefonicky na čísle 585 383 549. 

 

 

     Mgr. Kateřina Konečná 

            ředitelka školy 
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