Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022
ZŠ a MŠ Borek
! Informační schůzka zákonných zástupců!
Přeložena!
Zveme rodiče našich předškoláků i další potencionální zájemce o přijetí
(děti, kterým bude nejpozději k 31.8. 2021 šest let a starší – třeba po odkladu).
Vážení rodiče budoucích školáků,
dovoluji si Vás pozvat na informační schůzku s ředitelem školy a členy vedení školy, která se
uskuteční
ve středu 10.2. 2021 od 16,00h v jídelně školy.
(Za předpokladu, že to epid. situace dovolí)!
Požádal bych Vás, aby přišel pouze jeden zákonný zástupce (ne prarodič), abychom
nezvyšovali epid. riziko! V případě nemožnosti konání schůzky budeme volit náhradní
termín, nebo schůzku rozdělíme na několik skupin (dle času), nebo Vám v úplné nouzi zašlu
informace emailem. V takovém případě mě pak s případnými dotazy budete kontaktovat
rovněž emailem, v nouzi telefonicky!
Na schůzce se budeme snažit vysvětlit vše, co je potřeba k tomu, aby zápis i vše ostatní, související s nástupem
povinné školní docházky Vašich dětí, proběhlo bez problémů.
Podle školského zákona mají právo přednostního přijetí děti, pro které je trvalým bydlištěm obec Borek. Teprve
v případě volné kapacity je možné přijmout i děti z jiné oblasti (např. Hrdějovice, Hosín, Nemanice apod.) – toto
však není právně vynutitelné.
Počty dětí, které mohou být přijaty, ovlivňuje obecná legislativa (stanoví maximální možný počet žáků ve třídě,
hygien. normy apod.), dále pak kapacita školy a prostorové podmínky školy.
Snažíme se, aby se děti cítily ve svém pracovním prostoru dobře a volně. Ve třídě musí být prostor pro
skupinovou práci a odpočinek. Proto držíme počty ve třídách na úrovni, při které se snažíme vyhovět občanům
Borku, a zbude-li místo, přibíráme děti i z jiných obcí. Počty se tak pohybují mezi 20-22. Maximální počet žáků
ve třídě je 24! Vyšší počty ve třídě už v našich podmínkách nejsou možné!
Protože se počet žáků naší školy rok od roku zvyšuje, blížíme se ke hranici kapacity školy (tu jsme nedávno ještě
navýšili).
Velkou roli při možném počtu přijetí – hraje také počet předpokládaných odkladů.
Na této schůzce tedy chceme zmapovat nejen počet zájemců o přijetí, ale také počet předpokládaných
odkladů.
Prosíme Vás, abyste si promysleli, zda budete žádat o odklad nebo o přijetí. Máte-li pochybnosti o tom, zda
požádat o přijetí nebo o odklad, nebo máte jakýkoli dotaz, pak je Vaše účast nanejvýš nutná – pokusíme se Vám
poradit. Svým přístupem tak můžete významně napomoci k hladkému zápisu.
Žádost o přijetí/odklad najdete na www.zsborek.cz v sekci informace / zápis do I. třídy. V téže sekci jsou i
další důležité informace související se zápisem.
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