Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní
docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních
postupů.

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném zákonném termínu

1. 4. 2021 – 30. 4. 2021
Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022:
1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud je to možné preferujeme podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky edcmsk4, e-mailem na
info@specialni-skola.cz s elektronickým podpisem nebo poštou. Údaje v přihlášce budou
ověřeny z originálu dokladů (RL, OP rodiče) následně při informativní schůzce, která se
uskuteční dodatečně dle situace.
2. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech 14. 4. – 15. 4.
2021, do kanceláře školy v čase od 8.00-14.30. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte
a OP rodiče ihned.
V případě nejasností volejte na telefonní číslo: Mgr. Jana Sejnová 777 553051 (ředitelka
školy) nebo 474/686078 - kancelář
Formulář přihlášky ke vzdělání lze stáhnout zde: www.specialni-skola.cz , nebo si ho lze
vyzvednout v kanceláři školy po, út 8.-11.00 hod.
Ke vzdělávání na naší škole je třeba ještě kromě žádosti dodat doporučení od SPC.
Vysvětlivky:
RL – Rodný list dítěte
OP - Občanský průkaz zákonného zástupce
SPC – speciálně pedagogické centrum

Jak na odklad povinné školní docházky?




Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu
školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu a druhého odborného lékaře
K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:
- v pedagogicko-psychologické poradně nebo
- ve speciálním pedagogickém centru
Rozhodnutí přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2020, musí přihlásit dítě
k zápisu.

