MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŽHOT,
okres Břeclav, příspěvková organizace
INFORMACE PRO RODIČE
Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a
dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Vzhledem k mimořádným opatřením, která vydalo Ministerstvo
zdravotnictví, a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu situace
vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období
od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Proběhne pouze formální část zápisu. Dodržte, prosím, následující postup:
1. Vyplňte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Vyplňte dotazník pro rodiče žáka
3. Oba dokumenty vložte do obálky, napište adresu: Masarykova základní škola
Lanžhot, Masarykova 730/22, 691 51 Lanžhot, obálku označte nápisem: ZÁPIS
4. Dopis pošlete poštou, popř. odevzdejte v kanceláři školy (denně PO – PÁ od
8.00 do 12.00 hod.)
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky svého dítěte, postupujte
následovně:
1. Vyplňte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Vyplňte dotazník pro rodiče žáka
3. Vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky
4. Přiložte dvě doporučení:
A) doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálního pedagogického centra) a
B) odborného lékaře (stačí doporučení dětského lékaře) nebo klinického
psychologa.
Pokud tato doporučení nemáte, odešlete pouze žádosti a dotazník. Správní
řízení o zápisu se přeruší do doby jejich vydání.
5. Všechny dokumenty vložte do obálky, napište adresu: Masarykova základní
škola Lanžhot, Masarykova 730/22, 691 51 Lanžhot, obálku označte nápisem:
ZÁPIS
6. Dopis pošlete poštou, popř. odevzdejte v kanceláři školy (denně PO – PÁ od
8.00 do 12.00 hod.)

Kde získáte žádosti a dotazník?
1. webové stránky školy - https://www.zslanzhot.cz/
2. webové stránky Mateřské školy Lanžhot - https://mslanzhot.cz/
3. kancelář školy (denně PO – PÁ od 8.00 do 12.00 hod.)
Poznámky:
1. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014
musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny
a odborného lékaře.
2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (pěstoun, poručník, …),
je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku
1. Přednostně jsou přijímány děti mající trvalé bydliště v Lanžhotě.
2. Děti, jejichž bydliště se nenachází v Lanžhotě, ale mají na Masarykově ZŠ
sourozence.
3. Děti, mající trvalé bydliště mimo Lanžhot s přihlédnutím ke vzdálenosti
bydliště od školy.
Rozhodnutí o zápisu do 1. ročníku bude vydáno ve čtvrtek 30. dubna 2020.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte do kanceláře školy 519 336 207 (PO-PÁ
od 8.00 do 12.00 hod.).

V Lanžhotě 23. 3. 2020

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

