Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy
pro šk. rok 2021/2022 v ZŠ a MŠ Borek

Informační schůzku zákonných zástupců s vedením školy
nebude možno z důvodu epid. situace uskutečnit!
Vážení rodiče budoucích školáků
(děti, kterým bude nejpozději k 31.8. 2021 šest let a starší – třeba po odkladu)

Vše, co je potřeba k zápisu, Vám bude postupně zasíláno na email,
který jste uvedli při vstupu Vašeho dítěte do MŠ. Prosím, abyste si
u učitelek MŠ ověřili, zda máte v systému aktuální email. Budeme
spolu takto průběžně směrem k zápisu komunikovat!
Pokud nemáte dítě v naší MŠ, a budete mít zájem přijít k zápisu,
prosím napište mi to na email: reditel@zsborek.cz, a já Vám budu
zasílat stejné informace, jako rodičům dětí v naší MŠ.
V informačních emailech se Vám budu 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!
Velkou roli při možném počtu přijetí – hraje také počet předpokládaných odkladů.
Máte-li pochybnosti o tom, zda požádat o přijetí nebo o odklad, nebo máte jakýkoli
dotaz, pak mi pište, pokusím 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.
Mgr. Radek Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

