Základní škola a mateřská škola Modletice, příspěvková organizace
Modletice 19
251 01 Modletice

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů vyhlašujeme zápis do 1. ročníku základní školy pro školní
rok 2022/2023.

Organizace zápisu:
1. Administrativní část zápisu (podání žádosti o přijetí) se uskuteční v úterý
19. dubna 2022 a ve středu 20. dubna 2022 v době od 15 do 18 hodin na
obecním úřadě v Modleticích.
2. Motivační část zápisu s dětmi se uskuteční ve středu 27. dubna od 14 do
18 hodin v Mateřské škole Modletice. V tento den již žádosti o přijetí
nepřijímáme.
Od 19. dubna 2022 bude spuštěna online registrace k motivační části, kde
si vyberete dobu, kdy se s dětmi dostavíte k motivační části zápisu.
Zápis se týká dětí:
1. Narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
2. Dětí, kterým byl při zápisu v roce 2021 udělen odklad povinné školní
docházky na 1 rok.
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
1. Dítě po odkladu v místě trvalého pobytu v obci Modletice.
2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Modletice.
3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci, která uzavřela se zřizovatelem školy
(obec Modletice) dohodu o zajištění povinné školní docházky a navštěvuje
MŠ Modletice.
4. Dítě s místem trvalého pobytu v obci, která uzavřela se zřizovatelem školy
(obec Modletice) dohodu o zajištění povinné školní docházky.
5. Dítě navštěvující MŠ Modletice.
6. Ostatní děti.

V případě, že po uplatnění prvních čtyř kritérií zůstanou volná místa pro přijetí
žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023, budou žáci přijati k základnímu
vzdělávání v ZŠ Modletice na základě transparentního veřejného losování, a to
nejprve podle pátého kritéria a následně podle šestého kritéria.

Počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
Pro školní rok 2022/2023 bude do 1. ročníku přijato maximálně 26 žáků.

Potřebné podklady k zápisu
1. Rodný list žáka.
2. Občanský průkaz zákonného zástupce.
3. U dětí cizinců doklad o trvalém pobytu nebo přechodném pobytu.
4. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Podání žádosti
Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné doručit osobním
podáním na obecním úřadě v Modleticích, Modletice 6, 251 01 Modletice ve
dnech 19. a 20. dubna 2022 od 15 do 18 hodin.
Aktuální informace k zápisu
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní
docházky, registraci k motivační části naleznete na webových stránkách školy a
na webových stránkách obecního úřadu Modletice.
https://www.skolkamodletice.cz/zs-modletice
https://www.modletice.cz/zs-a-ms-modletice/zakladni-skola/
V Modleticích dne 28.3.2022

Julie Gutová
ředitelka školy

