Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
tel. 487 370 333, 487 370 331

skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz

Informace pro rodiče zapsaných dětí

číslo dítěte:_______

1. Zařazení dětí do 1. tříd:
O přijetí rozhodne škola ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb.,
k 1. lednu 2012 rozhodnutí nebude osobně předáváno, ale bude 15. 4. 2019 oznámeno
zveřejněním pod čísly na dveřích školy a na webových stránkách. O písemné rozhodnutí
můžete zažádat na ředitelství školy. Do spisu, před vydáním rozhodnutí, můžete nahlédnout
a vyjádřit se k němu dne 11. 4. 2019 od 8:00 do 17:00 hodin v ředitelně školy.
Doporučujeme sledovat po zápisu stránky školy, pokud bude převis žadatelů, uspořádáme
ve středu 10. 4. 2019 losování, kterého se můžete od 16 hodin zúčastnit.
Rodiče přijatých dětí zveme na začátku června na informativní schůzku rodičů. Ta se bude
konat v úterý 4. 6. 2019 od 16 hodin. Pozvánku Vám zašleme e-mailem nebo SMS.
2. Žádost o odklad školní docházky:
O odkladu školní docházky Vašeho dítěte rozhodne škola, pokud svou žádost doložíte
doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučením příslušného
školského poradenského zařízení (v Jablonci nad Nisou je to Pedagogicko-psychologická
poradna, Smetanova 66, tel: 602 102 833 nebo Speciální pedagogické centrum).
Výsledek vyšetření potřebujeme nejpozději do 3. 5. 2019.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky převezmete v individuálním termínu. Zápis dítěte
musíte příští rok opakovat znovu.
3. Předčasný nástup školní docházky:
Dítě, které je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, může být do školy přijato i dříve než
dovrší věk 6 - ti let. Zákonný zástupce při zápisu musí předložit:
a) doporučení školského poradenského zařízení (dítě narozené od září do prosince)
b) doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře
(dítě narozené od ledna do června)
Doporučujeme ale bedlivě zvážit vhodnost tohoto kroku.

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku
V souladu se zněním § 36, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. budou přednostně přijímáni
žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Žáci s místem trvalého
pobytu mimo školský obvod budou přijímáni do 1. třídy podle těchto kritérii:
a) sourozenec již školu navštěvuje
b) ostatní
Pro školní rok 2019 - 2020 otevíráme tři 1. třídy, počet žáků: 84
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Spádový obvod ZŠ Liberecká 26, Jablonec nad Nisou
28. října

Klidná

Nový Svět

U Sokolovny

Anenské náměstí

Komenského

Okružní

U Zeleného stromu

A. Dvořáka

Korejská

Opletalova

U Zlatého lva

Anenská

Kostelní

P. Bezruče

V Nebi

Budovatelů

Liberecká k ul.
Tovární

Pod Kapličkou V Pekle

Dr. Randy

Lípová

Polní

Větrná

Dvorská

Máchova

Poštovní

Vrchlického sady

Fügnerova

Na Čihadle

Prosečská

Vrcholová

Generála Mrázka

Na Kopečku

Prudká

Za Říčkou

Harrachovská

Na Ostrohu

Průmyslová

Zlatá ulička

Horní od ul. U
Zahradnictví

Na Palouku

Riegrova

Žitná

Hřbitovní

Na Roli

Rooseveltova

Objekt Mírové náměstí 3100/19

Rýnovická

Dlouhá k ul. Souběžná

Jabloňová
Jehlářská

Nad Školkou

Soukenná

5. května od kruhového objezdu k ul. Kokonínská - obě
strany

Jizerská

Nástrojařská

Stavbařů

Revoluční od kruhového objezdu k ul. Souběžná

Jugoslávská

Nemocniční

Tovární

Pražská od kruhového objezdu k ul. Sadová - obě strany

Jak připravit dítě na školu Desatero pro prvňáčka

Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují moji rodiče. Umím se
obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých
kamarádů nemusel čekat.


Umím si zavázat boty na tkaničky.



Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.



Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.



Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.



Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.



Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.



Poznám barvy a geometrické tvary. Hravě zvládnu počítání do deseti.



Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

Tento výčet rozhodně není vyčerpávající, celé desatero s podrobným popisem jednotlivých bodů si můžete
stáhnout na adrese:
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/jak-pripravit-dite-na-zapis/

