Základní škola a Mateřská škola Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace
Svijanský Újezd 78,463 45, tel. 485 177 326

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022
Srdečně zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky
z roku 2020 a jejich rodiče k zápisu na naši školu, který se koná i v tomto školním roce vzhledem k
nepříznivé epidemiologické situaci DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.
V termínu od 1. dubna 2021 – do 15. dubna 2021 je třeba doručit škole
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání , a to jedním z následujících způsobů:
•

do datové schránky školy - ddbvn4q

•

poštou na adresu ZŠ Svijanský Újezd 78, 463 45 Pěnčín

•

osobně po telefonické domluvě na tel. 605 586 539

Vašim dětem nabízíme individuální přístup ve výuce, výuku dle ŠVP „Škola AZ“, který u žáků
podporuje vztah k přírodě, kulturnímu dědictví, kooperaci a toleranci.
Žádost je k vytištění na http://skola-svijanskyujezd.cz -v sekci DOKUMENTY.
Případně bude zaslána na Váš email nebo k vyzvednutí ve škole po domluvě
na telefonu 605 586 539.
V případě žádosti o odklad plnění povinné školní docházky ( také na webu školy nebo po
telefonickém vyžádání) doloží zákonný zástupce v den zápisu, nejdéle však do 30. 4. 2021
•

doporučení poradenského zařízení

•

odborného lékaře

a

Pro školní rok 2021/2022 budeme mít volných 6 míst. Zájemci budou přijímáni v tomto pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem v obci
2. Zda mají sourozence v ZŠ či MŠ
3. Případně rozhodne los
Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte jen v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je
kapacita ve školním roce 2021/2022. Bude-li převyšovat počet dětí s trvalým pobytem v obci
(kritérium č. 1) kapacitní možnosti první třídy, o přijetí rozhodne losování. Pokud se nenaplní kapacita
třídy podle prvního kritéria, bude použito kritérium č. 2. V případě vyššího počtu uchazečů i podle
tohoto kritéria, opět o přijetí rozhodne los. Losování (kritérium č. 3) bude rovněž použito při
nenaplnění kapacity podle kritérií č. 1 a 2 i u ostatních uchazečů, jejichž počet převyšuje kapacitní
možnosti první třídy. Případné losování provede ředitelka školy společně se členem Školské rady v
pondělí 20.4. 202 od 15.30 hodin a bude veřejné.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za důvěru!
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