
Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče,
vzhledem k vydanému opatření MŠMT proběhne letošní zápis do prvních tříd pouze formálně, 
tedy bez přítomnosti dětí.

K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat níže uvedené 
dokumenty, na základě kterých ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní 
docházky.

Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 13. dubna – 24. dubna 2020. 

Dokumenty můžete škole doručit některým z těchto způsobů:
- datovou schránkou na adresu: 4fh7v8k 
- e-mailem – pokud jsou dokumenty elektronicky podepsané – na adresu zapis  @  zshoracke.org  
- poštou
- osobně do kanceláře školy v budově Horácké náměstí 13

K zápisu do první třídy je třeba odevzdat:

- formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutý z  http://zapisdozs.brno.cz )

- zápisní list naší školy, příp. zápisní list do školní družiny

(ke stažení na https://zshoracke.org/sites/default/files/2019-03/zapisni_list_19.pdf )

- případně Zápisní list do školní družiny

(ke stažení na https://zshoracke.org/sites/default/files/2019-03/zapisni_list_druzina_19.pdf )

K odkladu školní docházky je třeba odevzdat:

- formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z  http://zapisdozs.brno.cz )

- doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

- doporučení  školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo 

speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy)

V případě, že nemáte možnost elektronické registrace dítěte nebo tisku formulářů, je možnost po 

telefonické domluvě toto provést ve škole.

Třída „Začít spolu“ ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

také ve školním roce 2020/2021 nabízíme možnost otevření první třídy s programem Začít spolu na 
pracovišti Horácké náměstí.

Informace k tomuto programu najdete na adrese http://www.zacitspolu.eu nebo na našich stránkách 
https://zshoracke.org/vyuka/zacit_spolu
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Pokud budete mít zájem o zařazení Vašeho dítěte do třídy s tímto programem, dejte nám to vědět při
zaslání elektronických dokumentů k zápisu nebo v případě osobního odevzdání těchto dokumentů 
připsáním „Začít spolu“ na zápisní list.

Třída bude otevřena v případě dostatečného zájmu.


