Zápis žáků
pro školní rok 2022/2023
Zápis k povinné školní docházce se koná 7. 4. 2022 od 8 hodin do 15 hodin
(případně jiný den od 10. 4. 2022 do 30. 4. 2022 po telefonické domluvě)
Pro žáky narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro žáky s odkladem školní docházky
(narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015)
Při zápisu zákonný zástupce:
Vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud je dítě s odkladem, doloží rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Doloží dokumentaci ze školského poradenského zařízení
Doloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
Pokud zákonný zástupce zvažuje odklad školní docházky:
Vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Doloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
Doloží doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
Doloží doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
V případě dotazů volejte na tel. číslo 602 600 242 nebo pište na emailovou adresu
skola@centrumbazalka.cz
Kritéria Centra BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřské škola speciální, o. p. s.
pro přijímání žáků do prvního ročníku a zařazení do třídy základní školy pro školní rok
2022 /2023
1. Přednostně jsou přijímány děti, které absolvovaly povinné předškolní vzdělávání v Centru
BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
2. Přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci už jsou žáky školy.
3. O konečném přijetí a zařazení rozhoduje ředitelka Centra BAZALKA - Základní škola
speciální a Mateřské škola speciální, o. p. s. na základě organizačních a prostorových
možností školy.
Předpokládá se otevření jedné první třídy s 4-6 žáky.

