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INFORMACE O ZÁPISU DO DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

TERMÍN ZÁPISU:   2. a 3. dubna 2019 (úterý a středa) od 16 do 18 hodin 

Náhradní termín zápisu 16. 4. 2019 pouze po telefonické domluvě na tel. 702 027 547  

se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.  

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz 

Pro školní rok 2019/20 se budou otevírat 3 až 4 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí. 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své 

děti k základnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

K ZÁPISU POTŘEBUJETE: 

� vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zde 
� rodný list dítěte, 
� kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, 
� občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 
� u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče, 
� cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění. 

Nabízíme přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře, který bude spuštěn dne 
11. 3. 2019. Zájemci, kteří se nezaregistrovali, mohou přijít k zápisu kdykoliv 2. nebo 3. dubna 2019

od 16 do 18 hodin. Pokud chcete záležitosti u zápisu urychlit, můžete žádost vyplnit doma i elektronicky 
v programu Adobe Reader.

Pro školní rok 2019/20 otevíráme třídu s výukou matematiky prof. Hejného, třídu bez zaměření – 
běžná, nutno vyznačit na přihlášce k základnímu vzdělávání, vybrat lze pouze jednu možnost. 
Konečné zařazení žáků do tříd proběhne podle možností a kapacity školy.  

Upozornění: 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce zákonný zástupce dostane ihned po zápisu. O tom, 
zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete rovněž informováni do 14 dnů po zápisu na 
webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou 
zveřejněna registrační čísla, která děti dostaly při zápisu. Proto vás prosíme o jejich uschování. 

http://zsbarr.cz
http://www.zsbarr.cz/gallery/Zadost_o_prijeti_do_ZS_form_001.pdf
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Děkujeme Vám za zájem o naši školu a zároveň Vám zveme na ORGANIZAČNÍ SCHŮZKU RODIČŮ 
A BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ dne 11. 6. 2019 v 17 hodin v kinosálu školy, kde Vám odpovíme 
na Vaše dotazy a podáme další důležité informace o průběhu začátku školního roku. 

Dále nabízíme pro naše budoucí prvňáčky pobyt ve škole v projektu ŠKOLA NANEČISTO.       
Děti mohou přijít do školy celkem třikrát. V rámci projektu se seznámí se školní výukou, s paní učitel-
kou, se staršími spolužáky a postupně tak překonají obavy z neznámého školního prostředí. 
Tento projekt je určený pro děti zapsané do naší ZŠ.   
Termíny jsou 14. 5., 28. 5. od 16 do 16:45 hodin a 11. 6.  od 17 do 17:45 hodin. 
(Sraz ve vestibulu školy pět minut před zahájením. Předběžné přihlašování není nutné.) 

Těšíme se na Vás. Vedení školy 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

Informace v sekci přípravná třída 

http://www.zsbarr.cz/zs-pripravny-rocnik 

http://www.zsbarr.cz/zs-pripravny-rocnik
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