Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova
Neratovice
INFORMAČNÍ LIST

Vážení rodiče,
ředitel Základní školy Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice vyhlásil na základě zákona
číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění na dny 6. 4. 2018 a 7. 4. 2018 zápis žáků do prvních tříd.
Zápis se uskuteční v hlavní budově školy ve Školní ulici 900, Neratovice.
V pátek 6. 4. v čase od 15.00 hodin do 18.00 hodin.
V sobotu 7. 4. od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizinci přinesou povolení
k pobytu v ČR.
Pokud se čas uvedený na pozvánce nehodí, domluví si rodič náhradní termín v sekretariátu
školy na tel. čísle 315 68 20 68, nebo e-mailem info@zs-mpb.cz
Pro urychlení procesu si můţete zde z našich stránek stáhnout ţádost o přijetí nebo ţádost o
odklad a přinést ji jiţ vyplněnou s sebou k zápisu.
Prázdné formuláře budou k dispozici i na místě při zápisu.
Pokud budete ţádat o odklad školní docházky a máte jiţ hotové posudky PPP a lékaře,
vezměte si u vchodu registrační barevné číslo a přijďte rovnou do kanceláře školy.
Ţádáte-li o přijetí k základnímu vzdělávání, vezměte si u vchodu barevné registrační číslo a
podle pokynů čekejte ve správné herně na vyvolání Vašeho čísla. Věříme, ţe čekací doba
nebude dlouhá, přesto pro Vaše děti budou připraveny interaktivní tabule, stavebnice a
omalovánky.
U samotného zápisu bude zjišťovat zkušená paní učitelka schopnost Vašeho dítěte
komunikovat, ochotu spolupracovat a soustředit se. Krátkým testem zjistí, zda se dítě
orientuje v prostoru (vpravo, vlevo), zda má základní matematické představy, jak zná barvy,
jak drţí tuţku a zda se u něj neprojevují logopedické vady. O výsledku Vás bude informovat.

Časté dotazy
Bude u zápisu dítě samo, nebo s ním mohu do třídy?
Rodiče mohou s dítětem do třídy k zápisu, nesmí ale do průběhu zápisu zasahovat.

Musíme se s dítětem dostavit k zápisu osobně?
Ano, k zápisu se musí dostavit jeden z rodičů (či jiný zákonný zástupce dítěte) společně s
dítětem. Pokud je dítě nemocné, rodiče (či jiný zákonný zástupce dítěte) oznámí tuto
skutečnost ředitelství školy a bude jim nabídnut náhradní termín zápisu.
Mohu při zápisu fotografovat či natáčet kamerou?
Ano, ale oznamte to zapisující učitelce.
Mohu se dostavit k zápisu, přestože nemám trvalé bydliště ve spádovém obvodu Vaší
školy?
Ano, ale nezaručujeme Vám přijetí.
V loňském roce mělo naše dítě odklad školní docházky, musí přijít znovu k zápisu?
Ano. Můţete si ale vybrat jinou školu, neţ na které jste byli u zápisu loni. Je vhodné škole,
která Vám vystavila rozhodnutí o odkladu, nahlásit, ţe jste se rozhodli pro jinou školu.
Musí umět dítě u zápisu číst a počítat?
Ne, toto se bude ve škole učit. Je ale velmi důleţité, aby se umělo soustředit.
Mohu svému dítěti nějak pomoci?
Nástup do školy je pro dítě velmi důleţitou situací. Pro některé děti je adaptace na nové
prostředí náročnější. Věnujte proto svým dětem soustředěnou pozornost. Mluvte s nimi.
Nechte je, ať vám vypráví své záţitky a problémy. Naslouchejte jim. Pověřujte své děti
drobnými, ale pravidelnými úkoly. Buďte důslední. Vybírejte a hrajte s nimi vhodné hry a
činnosti, rozvíjející tvořivost a soustředěnost. Vytvářejte situace, kdy se děti budou učit jednat
a komunikovat s cizími lidmi. Trénujte změny denního reţimu.
Máte ve škole družinu?
Ano, denně od 6.00 do 17.00, pro ţáky 1. – 4. roč. Je lépe projevit zájem uţ u zápisu. V září
můţe být plno. Platba 1 x ročně – 1000,- Kč (10 měsíců x 100,-).
Je možné si vybrat paní učitelku nebo kamaráda?
Můţete projevit přání, ale my Vám v ţádném případě nezaručujeme, ţe Vám vyhovíme.
Máme šanci na přijetí?
Vzhledem k omezeným prostorovým moţnostem budou do prvního ročníku základní školy
přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou
vyhláškou města Neratovice
2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichţ
sourozenec je jiţ ţákem ZŠ Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice.
3. Ostatní zájemci, jejichţ starší sourozenec je jiţ ţákem naší školy.
4. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu.
5. Ostatní zájemci.
Nejsme si jisti, zda žádat o odklad
Kdykoliv do 30. 4. můţete přijít vyplnit ţádost o odklad. Měli byste mít ale v té době jiţ
závěry vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od praktického lékaře.
K oběma se musíte objednat sami.
Nestihnete-li získat potvrzení PPP, přijďte to nahlásit do školy. Ale musí být do 30. 4. podaná
ţádost o odklad.

