Dotazy k zápisu… Když máte pochybnosti….
Vážení rodiče,
pro ty z Vás, kteří si nejste jisti, zda se vašich dětí zápis do první třídy týká, uvádíme základní informace.
Všechny další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 774 230 415, 549 424 194 nebo prostřednictvím
e-mailu: reditelka@zstgmdrasov.cz, bednarova@zstgmdrasov.cz.

Kdo se má dostavit k zápisu 17. dubna 2018?
děti šestileté – musí se dostavit rodiče s dětmi, které ještě u zápisu nebyly a v období od 1. 9. 2017
do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let. S dětmi se k zápisu dostavte i v případě, že již nyní víte, že budete
žádat o odklad školní docházky. V daném školním roce musí být vaše dítě v souhlasu se zákonem
zapsáno, ale může mu být povolen odklad školní docházky. K zápisu prosím přineste originály nutných
dokladů, jež musíte doložit k žádosti (vyjádření školského poradenského zařízení –PPP/SPC a
dětského lékaře).
děti s povoleným odkladem školní docházky, přijaté ke vzdělávání v roce 2017– měli by se
dostavit rodiče s dětmi, které již u zápisu byly v dubnu roku 2017, ale dětem byl povolen odklad školní
docházky. Teoreticky by sice stačilo, aby děti rovnou nastoupily v září 2018 do první třídy, ale pro rodiče
i školu je lepší, pokud se včas navzájem ujistí, že se zahájením školní docházky dítěte opravdu počítají,
navíc v některých případech může připadat v úvahu i diskuse o nutnosti nastavení podpůrných opatření
pro vzdělávání.

Kdo se může dostavit k zápisu 17. dubna 2018?
děti nešestileté– mohou se dostavit rodiče s dětmi, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 9. 2018
do 30. 6. 2019 – pro jejich děti je povinný zápis až v r. 2019, ale pokud to rodiče chtějí a děti jsou
dostatečně vyspělé – mohou „zkusit“ zápis a takto o rok „urychlit“ nástup do školy; v odborné
terminologii se setkáte s pojmem předčasné zaškolení. Po stránce formální je nezbytné ze strany rodičů
požádat o vyjádření školské poradenské zařízení-PPP a odborného lékaře (posudky přinést k zápisu
s sebou).
A co si s sebou k zápisu přinést?
rodný list dítěte – dokládá, kdo je jeho zákonným zástupcem, umožňuje zkontrolovat údaje
uváděné zákonným zástupcem
průkaz totožnosti rodiče (zákonného zástupce) – potvrzuje totožnost a trvalé bydliště (občanský
průkaz, případně pas)
zprávy od lékaře, z pedagogicko-psychologické poradny apod. – pokud již máte a mohly by
ovlivnit rozhodování o odkladu, případně průběh začátku školní docházky dítěte, pokud nemáte, vše
budeme řešit u zápisu.

Proč navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu?
Pedagogicko-psychologická poradna je školským poradenským zařízením a jako takové může dát
škole doporučení, na jehož podkladě může škola povolit odklad školní docházky. V pedagogickopsychologické poradně pracují vždy v týmu psycholog a speciální pedagog. Oba mají nezastupitelnou roli,
neboť v rámci vyšetření školní zralosti zjišťují vyzrálost jednotlivých oblastí a jsou schopni vám poradit.
Nemusí vás vždy od zaškolení odrazovat, ale mohou vám říct, na co se zaměřit, co docvičit, na co si dát
pozor, aby vaše dítě nemělo v počátečním vzdělávání obtíže.
Cenné rady však jistě dostáváte i od svých pedagogů, kteří znají dítě z každodenního styku a vědí,
jak se projevují v kolektivu, jaké mají návyky a v čem jsou jejich specifika.
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