Průvodce k zápisu Základní školy Komenského v Trutnově

Vážení rodiče a děti,
dovolte, abychom Vás seznámili s některými praktickými informacemi, které Vás mohou
před zápisem do 1. tříd zajímat. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, telefonní a e-mailové
kontakty jsou uvedeny na závěr tohoto dokumentu. Budeme se na Vás u zápisu těšit.
Mgr. Petr Horčička, ředitel školy

Čím se může naše škola pochlubit?
-

moderně vybaveným prostředím,
- příjemnými a ochotnými třídními učitelkami 1. tříd,
- otevřeností novým přístupům a metodám,
- školní jídelnou se zdravými trendy stravování,
- skvělou péčí o děti ve školní družině
- účastí v mezinárodních projektech.

Termín zápisu
4. a 5. dubna 2019 (čtvrtek a pátek) vždy od 15 do 17 hodin v 1. patře školy

Věková skupina
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013 a děti s odkladem
povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou si vezměte
Občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list zapisovaného dítěte. V případě cizinců je
potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu. Zákonní zástupci doprovázející dítě
k zápisu předloží doklad o trvalém pobytu dítěte. Tento doklad může být nahrazen platným
občanským průkazem zákonného zástupce dítěte, pokud obsahuje data dítěte.

Překážky zápisu
Rádi si s vámi domluvíme náhradní termín pro návštěvu školy s dítětem, nejpozději však
musí být realizován do 15. dubna 2019.

Nabídka příchodu
Protože dítě ze spádové oblasti je přijato přednostně, stačí Vám přijít druhý den zápisu
(tj. pátek 5. dubna 2019) do 1. tříd a můžete se vyhnout dlouhému čekání.

Sportovní třídy
Sportovně nadaným žákům škola nabízí od 2. stupně třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy. Abychom předešli zásadním změnám ve třídním kolektivu, předběžně
doporučujeme takovým žákům třídu 1. A.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tato žádost musí být
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Průvodce k zápisu Základní školy Komenského v Trutnově
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, stačí přijít až v páteční termín zápisu. Zákonní
zástupci musí předložit tyto podklady:
-

písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (sepíše se zpravidla u zápisu),
písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Celkem tedy 2 odborná doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň
zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo
v posledním ročníku mateřské školy. Zároveň Vás tímto informujeme o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Průběh zápisu
Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část.
Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.
Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné
školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální
část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní
docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může
být přítomen u všech součástí zápisu.

Telefony a kontakty
Poštovní adresa
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Komenského 399
541 01 Trutnov
Telefony
499 829 684 ředitel školy – Mgr. Petr Horčička
499 829 682 zástupci ředitele školy – Mgr. Irena Rozínková, Mgr. Martin Fiala
499 811 195 hospodářka školy – Alena Čepelková
736 538 170 služební mobil školy (nahlášení absence, prvotní omlouvání)
491 617 087 školní družina – vedoucí Markéta Brádlerová, DiS.
499 811 196 školní jídelna – vedoucí Hana Hepnarová
499 829 677 školní poradenské pracoviště – Mgr. Eva Mičolová
499 829 676 školní psycholog – Mgr. Anna Slavková
499 829 687 školní speciální pedagog - Mgr. Simona Fizérová
E-mailová adresa školy:
zskomtu@zskomtu.cz

www.zskomtu.cz

