ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 7, Korunovační 8

Zápis do 1. ročníku ZŠ a do přípravné třídy se koná
5. a 6. dubna 2017 od 14 do 18 hod.
(rodný list dítěte a OP zákonného zástupce s sebou)

Program akcí před zápisem do 1. ROČNÍKU ZŠ
A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:
1. Odpolední setkávání BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ a neformální
setkání rodičů s vedením školy před zápisem:
středa 4. 1. 2017od 16 do 18 hodin
středa 1. 2. 2017 od 16 do 18 hodin
středa 1. 3. 2017 (velká hra pro předškoláky) a setkání s ředitelem 17 18 hod.(v průběhu dvouhodinového programu pro děti je možné se
setkat s ředitelem školy, budou podány informace k výukovému
programu školy, k programu Montessori, výuce cizích jazyků atd.)
2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - otevřená výuka na 1. stupni
a v přípravné třídě ve dnech:

středa 15. 2. 2017 (8 – 11,40)
středa 15. 3. 2017 (8 – 11,40)

- možnost v průběhu celého dopoledne od 8 do 11.40 hod. nahlédnout
do vyučování v přípravné třídě, na 1. st. a prohlédnout si školu. V těchto
termínech k dispozici vedení školy - zodpovíme všechny Vaše dotazy,
možnost návštěvy např. výuky jazyků s rodilým mluvčím. Vstup do
vyučování 8.00 h., 8.55 h., 10.00 h. 10.55 h.
4. Rodičům poskytneme rádi informace před zápisem i individuálně po
telefonické domluvě.
Nabízíme individuální pomoc a komunikaci se zákonnými zástupci
pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z
jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Kontakty: e-mail: komrska@korunka.org, tel: 731189723
www.korunka.org,

5. Odklad školní docházky - citujeme z posední novely školského
zákona: „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to

písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.“

Žádost o odklad školní docházky doložte: doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa
Žádost o přijetí do přípravné třídy doložte: doporučením pedagogickopsychologické porady
6. Informace ke třídě s programem Montessori - ve školním roce 2017/18
předpokládáme otevření celkem dvou prvních tříd, v případě zájmu rodičů bude
jedna třída z prvních tříd s programem Montessori, žáci budou přijímáni do této
třídy na základě zájmu rodičů bez dalších podmínek a kritérií – myšleno pouze
na základě kritérií stanovených pro přijetí žáků do ZŠ Korunovační. Bude-li
zájem o program Montessori převyšovat kapacitu jedné třídy, bude výběr
losem. (Kritéria pro přijetí do ZŠ Korunovační v samostatném dokumentu).

