Zápis do 1. ročníku základní školy
ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 12:00 do 17:00 hodin
v pátek 7. dubna 2017 od 8:00 do 15:00 hodin
K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Zápis do I. ročníku základních škol a přípravných tříd pro děti
narozené do 31. srpna 2011 a děti, jimž byla v loňském školním roce
odložena školní docházka.
Základní škola, Vrchlického 22
Mgr. Petr Málek, ředitel školy

Odklad povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.
Začátek povinné školní docházky odloží




na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu
a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení (PPP),
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým
posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky
může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že
takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast
specializuje.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2017 do konce června 2018, může být
přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.



Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2011
k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2012 jsou
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Vážení rodiče,
naše Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 přichází pro nový školní rok 2017/2018 opět s
použitím nového psacího písma Comenia Script.
Jedná se o jednoduchý, moderní typ písma, který byl zaveden do škol v roce 2010

A je chválen MŠMT. Tento druh písma chceme začít používat v jedné z nových prvních tříd.
Tuto třídu by měla vyučovat p.učitelka Mgr. Alena Pachlová. Prosíme o Vaše vyjádření
ohledně výběru písma v den zápisu nebo dodatečně.
Děkuji za spolupráci Mgr. Petr Málek, ředitel školy

