ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV,
VÁCLAVKOVA 1082
293 01 Mladá Boleslav
tel.ředitelství : 326 733 947
tel.sekretariát : 326 733 971
fax : 326 733 951
e-mail : zs7mb@seznam.cz
sekretariat@zs7mb.cz

Informace k zápisu do prvního ročníku základní školy
– zahájení plnění školní docházky
Termín konání:
Pátek 5.dubna 2019 – od 13.00 do 17.00
Sobota 6.dubna 2019– od 9.00 do 11.00
(náhradní zápis 23.4.-26.4.2019 - po telefonické dohodě na čísle telefonu 326 733 951 – Mgr.
J. Nováková)
Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky : 30.května 2019
Místo:
7. ZŠ, Václavkova 1082 – 1.poschodí
Kontakty : vedení
326 733 947 (ředitelka)
326 733 951 (zástupce ředitele pro 1.stupeň)
sekretariát
326 733 971
e-mail školy: zs7mb@seznam.cz
miladamizerova@seznam.cz
jindriskanovakova@seznam.cz
Výchovný poradce pro 1.stupeň:
Mgr.Dana ŠILHÁNOVÁ - d.silhanova@centrum.cz
Pedagogicko psychologická poradna Václavkova 1040 ( tel.326 731 066)
S sebou nezapomeňte:
 rodný list dítěte
 svůj OP(pas) pro potvrzení správnosti údajů
 doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu
mimo EU
Právní normy a vstup dítěte do školy:
 K zápisu se dostaví kaţdé dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku.
 Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2013 k plnění
povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení,podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna 2014 doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,která k ţádosti přiloţí
zákonný zástupce.
 Zákonní zástupci ţáka mají moţnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem
podle místa bydliště. Přednostně budou zařazováni ţáci z obvodu školy.

 O přijetí do základní školy rozhodne ředitelka školy. Seznam přijatých ţáků bude
zveřejněn na stránkách školy a ve vstupních prostorách školy; rozhodnutí o nepřijetí bude
zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě 15 dnů. Před rozhodnutím budou mít
zákonní zástupci moţnost nahlédnout do spisu ţáka.
 Proti rozhodnutí ředitele školy je moţné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím
ředitelství školy, kde nebylo ţádosti vyhověno.
 Zákonný zástupce ţáka můţe ţádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ţádost
musí být podána do 31. 5. 2019 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a
pediatra (zákon č.561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).O odkladu školní
docházky můţe rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po
dohodě se zákonným zástupcem.
 U zápisu škola provádí základní screening ţáka. V návaznosti pak nabízí řešení
případných výchovně vzdělávacích problémů formou nápravy poruch učení, poruch
chování a pozornosti (HYPO-program).Zákonný zástupce žáka odpovídá v plném
rozsahu za naplnění znění zákona v bodech o povinné školní docházce; nezahájení
školní docházky pak může být dle tohoto zákona postihováno.
Kritéria pro přijetí žáka k plnění povinné školní docházky v Základní škole Mladá
Boleslav, Václavkova 1082:
1. Splnění zákonné věkové hranice pro zahájení povinné školní docházky
2. Bydliště ţáka spadá do školského obvodu školy, který byl stanoven Obecně závaznou
vyhláškou číslo 1/2018 Statutárního města Mladá Boleslav
3. Bydliště ţáka nespadá do školského obvodu školy, ale ţák má ve škole sourozence ve
vyšším ročníku.
4. Bydliště ţáka nespadá do školského obvodu školy, ţák nemá ve škole sourozence ve
vyšším ročníku, ale kapacita školy umoţňuje jeho přijetí.

Školní družina
 Je určena přednostně pro žáky prvních a druhých ročníků.
 O přijetí do druţiny rozhoduje ředitel školy do výše kapacity oddělení na základě písemné
přihlášky.
 Ve školním roce 2019/2020 bude otevřeno 7 oddělení s celkovou kapacitou 210 dětí.
 Školní druţina je otevřena v době pravidelného vyučování od 6.00 do 8.00 ráno a od
konce vyučování do 17.00 hodin odpoledne.
 Poplatek za ŠD je pro školní rok 2019/20 stanoven na 200,-Kč měsíčně.
 Cílem práce ŠD je vytváření podmínek pro seberealizaci dětí s důrazem na odlišení forem
práce od školního vyučování; orientuje se na zájmovou činnost, rekreaci a odpočinkové
činnosti.
 ŠD spolupracuje s Centrem pro mentálně postiţené děti v Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav

11.2.2019
Ing.Milada Mizerová

