Informace ředitelky školy k zápisu do 0. ročníku
základního vzdělávání - přípravné třídy pro školní rok
2019/2020
Zápis do 0.ročníku Základní školy Jirny, okres Praha - východ pro
děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 s odkladem školní
docházky se koná v úterý 16.4.2019 od 13 do 18 hodin v budově
ZŠ Jirny, Navrátilova 69 .
Dostaví se pouze zákonný zástupce, obdrží registrační číslo, pod kterým
bude vedeno přijímání žáka k základnímu vzdělávání do přípravné třídy.


Tiskopisy: obdrží rodiče v MŠ nebo elektronicky na www.zs-jirny.cz

1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do přípravné třídy
2. zápisní list pro školní rok 2019/2020
3. písemné doporučení školského poradenského zařízení



Doklady:

1. občanský průkaz zákonného zástupce
2. rodný list dítěte
3. cizinci doklad o povolení k pobytu
§ 47
Přípravné třídy základní školy
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy
základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat
nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný
souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas
ministerstva.
(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti
přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího
programu.



Další sdělení:

Sledujte informace na školním webu: www.zs-jirny.cz
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