
ZékJadní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek
Čistá u Horek 236,5I2 35

č1.: zslrscuW3I/2023

STAI\OYENÍ vrÍsraA DOBY zÁrrsu Do PRyNÍno noČNÍru
aAI<LADNíHo vzDĚLÁvÁNí a KRITERIí rno rru.rnrí ž^Kú
K porrlNNn ŠrolNÍ oocH Azcn pRo pŘÍpAD pŘEKRočnNí

Povol,ENnrro POčTU Ž^KÚ

V souladu s § 36 zál<ona č. 56tl20a4 Sb., o předškolrúm, zátJrJadnim. středním, vyšším
odborném ajiném vzdéláváni (školský zéú<on), v platném znění a vzhledem k opaťení
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do
zákJadrnch škol všech zřizovatel:ůpro školní rok2023l2024, stanovuji dobu a způsob zápisu
do prvního ročníku základního vzdělávání ta}ío:

Zápis do prvního ročníku Základní školy Čista u Horek, Čista u Horek 236,
proběhne ve středu 19. 4.2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

K žadosti je potřeba doložit rodný list dítěte, občanský prukaz jednoho ze zákorrných
zastupců a v případě žádosti o odklad doporučení z poradny a od lékaře.

V souladu s § 36 zákona č. 56L|2OO4 Sb., o předškolním, zél<7adnim, středním, vyšším
odbomóm a jiném vzdéláváni (školský zákon), v platrrém znéní, budou žácipřijimánt
k povinné školní docházce do Zakladru školy a Mateřské školy Čistá u Horek, Čistí u Horek
236, 5l2 35, ve školním roce 202312024 na záklaďé přihlášky podané zákonrtým zástupcem
v tomto pořadí:

1. děti s trval;ým bydlištěm ve spádovém obvodu školy ažácimajícitwalé bydliště
v obcích, které mají s obcí Čistri u Horek uzavřenou dohodu o spoleěném školském
obvodu,

2. děti, kíeré mají sourozefice navštěvujícího ZákJadní školu a Mateřskou školu v Čisté
u Horek,

3. ostatní děti



Splní-li dva či více žáků stanovená kritéria, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se
použij e, nelze-Ií roáodnout podle předchozího) :

datum a čas podlíní ádosti

Žádosto přijeť k základnímu vzÁéIávánia podrobnější inforrrace k zápisu najdete také na
weborných stránkách www.podhurou.c/zapis.

V Čiste u Horek dne 9. 3.2023 RNDr. 1gor Jan Dvořák,


