
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků  

 Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, tedy děti, které do 31. 8. 2016 

dosáhnou věku 6 let.  

 Rodiče (zákonní zástupci) při zápisu předloží rodný list dítěte a žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.  

 Každé dítě obdrží registrační číslo (číslo jednací v hlavičce rozhodnutí k přijetí), pod tímto 

číslem získá  zákonný  zástupce  informaci  o  přijetí/nepřijetí  dítěte  na  webových  stránkách  

školy (http://www.jehnedi.cz/skola/index.html ) a na nástěnce v ZŠ a MŠ Jehnědí 

 Výsledky budou zveřejněny od 5. 2. 2016 po dobu 15 dnů.  

 

Odklad plnění povinné školní docházky  

1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad  školní docházky, se musí dostavit k zápisu.  

2. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.  

Do 31. 5. 2016 ji odevzdá vedení školy spolu s doporučením  pedagogicko-psychologické  poradny  a  

odborného  dětského lékaře.  

3. Děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu osobně 

dostavit. 

 

Předčasný zápis  

1. Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1.9. 2016 do 31. 12. 2016,musí mít doporučení PPP.  

2. Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2016, musí mít doporučení PPP a doporučení pediatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jehnedi.cz/skola/index.html


Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017. 

 

1. Do 1. ročníku ZŠ a MŠ Jehnědí se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt v Jehnědí. 

2. Do ZŠ a MŠ Jehnědí se přednostně přijímají děti ze spádové oblasti. 

3. Do ZŠ a MŠ Jehnědí se přednostně přijímají děti, které již mají ve škole 2 nebo 1 sourozence. 

4. Do ZŠ a MŠ Jehnědí se přednostně přijímací děti, které navštěvují MŠ Jehnědí. 

5. Do ZŠ a MŠ Jehnědí se přijímají děti z nespádových škol. 

 

Počet přijatých dětí závisí na kapacitě školy. 

O přijetí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Jehnědí rozhoduje ředitel školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


