Základní škola Sezemice, okres Pardubice
Jiráskova 664, 533 04 Sezemice, příspěvková organizace

Informace pro rodiče k zápisu do 1. ročníku
Vážení rodiče,
podáváte žádost o zápis Vašeho dítěte k povinné školní docházce. O přijetí rozhodne ředitel školy ve
správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude rozhodnutí o přijetí oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých na webových stránkách školy (www.zssezemice.cz).
Seznam bude zveřejněn nejpozději 30 dnů po termínu zápisu nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 14. května 2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pro tyto účely Vaší žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které obdržíte po přijetí
elektronické registrace školou na Vámi uvedený e-mail.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí
v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude ve škole v předem oznámeném termínu
(sledujte webové stránky školy).
_____________________________________________________________________________________
Jak můžete pomoci svým dětem
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu
najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost,
rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete
i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky
i práce s drobným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to
ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání
odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti,
zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská
pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
Sezemice 18. března 2021.
Mgr. Jiří Březina
ředitel školy
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a
v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

