MAsARyKoVA zÁKLADNí šron n uerrŘsrÁ

šxon BRoDcE,

příspěvková organizace

Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠa MŠBrodce pro školnírok
2O2t l 2022 dle podmínek:
1. V případě příznivéepidemiologické situace a umožnění osobní přítomnosti dětí ve škole
proběhne zápis ve středu 14, dubna a ve čtvrtek 15. dubna 2021 vždy od 13.00 do 17.00 hod
v budově 1. stupně,

2. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis bez osobní přítomnosti
dítěte ve škole vtermínu od 1. dubna do 15. dubna 2021.
řípadech je třeba pro vygenerován í žádosti k přijetí vyplnit údaje v aplikaci ,,Zápisy
online" (zpřístupněníod 1. 4. na stránkách školy),
3. V obou

p

4. Vpřípadě žádosti o odklad školnídocházky je třeba doložit doporučenípříslušného
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně
pedagogické centrum) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa),
5. Kritéria přijetí:

1.9.2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým by|a
při zápisu v roce 2020 odložena školnídocházka.

a) Zápis se týká všech dětí narozených od

b) Předno§tně budou při,|aty děti ze školskéhoobvodu, tzn. s trvalým bydlištěm na
územíobcíBrodce, Horky nad Jizerou, Hrušov, Písková Lhota a Strašnov,
c) Z důvodu kapacity školy bude přijato 30 dětí.

d| V případě vyššíhopočtu žádostí o přijetí než je uvedeno v bodě c), bude vyhověno
pouze žádostem dětí ze spádov,ých obcí (viz bod b)).

e) Nebude-li naplněn počet dětí z kritéria c), je možnépřijmout i dítě z nespádové
obce.

í) Při nemožnosti vyhovět všem žádostem o přijetí dětí z nespádové obce rozhodne o
jejich přijetí veřejný los.

6. Rozhodnutí o přijetí budou vyvěšena na stránkách školy nejpozději do 14 dnů od ukončení

zápisu, rozhodnutío nepřijetí budou zasílána doporučeným dopisem..

V Brodcích dne 1. března 2021
M8r. Bc,
ředitel
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