Základní škola a Mateřská škola Lochovice,
okres Beroun, příspěvková organizace
č.p.4, 267 23 Lochovice
vyhlašuje

s ohledem na nařízení MŠMT

od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020
Kritéria pro přijetí:
K povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Lochovice, okres
Beroun od školního roku 2020/2021 budou přednostně přijaty děti s trvalým
bydlištěm ve spádových obcích určených spádovým obvodem. Místo trvalého
pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede
evidenci obyvatel.
Celkový počet přijatých žáků závisí na současné kapacitě školy, kterou nelze
překročit. Otevřena bude jedna první třída.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Rodiče mají tyto možnosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné
doručit následujícími způsoby:
1. Vyplnit žádost o přijetí do základního vzděláváni, kterou najdete na:


webových stránkách školy – záložka Zápis do 1. ročníku – Žádost o
přijetí. Dokument lze vytisknout a vyplněný zaslat poštou, případně
vhodit do schránky ZŠ Lochovice na vstupních vratech do areálu školy.



Vyzvednout si tiskopis žádosti v kanceláři školy, vyplnit a odevzdat.

2. Zapsat dítě můžete také elektronicky a to zasláním vyplněné „Žádosti
o přijetí“ e -mailem - s ověřeným digitálním podpisem nebo přes datovou
schránku naší školy (ID: Va2me4g)

Žádost o odklad
Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat nejpozději do 30.4.
2020. Najdete ji na webových stránkách školy - Zápis do 1. ročníku – Žádost o
odklad. Tiskopis také lze vyzvednou v kanceláři školy.
Vyplněný dokument spolu s:


doporučením odkladu od PPP



potvrzením od pediatra

1. Zašlete poštou, případně ho vhoďte do schránky ZŠ Lochovice.
2. Zašlete elektronicky a to zasláním vyplněné „Žádosti o odklad“ e -mailem s ověřeným digitálním podpisem nebo přes datovou schránku naší školy (ID:
Va2me4g) společně s výše uvedenými dokumenty.

Co nabízíme Vašemu prvňáčkovi:
klidné pěkné školní prostředí, výuku v malém kolektivu žáků ve třídě, individuální
přístup všech pedagogických pracovníků, pokračování ve výuce anglického jazyka,
otevřené přátelské vztahy, relaxaci v přírodě v areálu školy, mléčné výrobky a
ovoce zdarma, zábavu a odpočinek ve školní družině, zájmové útvary organizované
školou, stravování ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Radka Hlaváčová - ředitelka ZŠ a MŠ Lochovice

