Zápis dětí do 1. tříd proběhne ve čtvrtek dne 5. 4. 2018 a pátek 6. 4. 2018
v době od 14:00 do 17:00 hodin. V budově č. 1006 - 1. stupeň základní školy

Pro přijetí dítěte do 1. ročníku naší školy je nutno přinést tyto dokumenty:
1. rodný list dítěte
2. platný doklad totožnosti rodičů
3. plná moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání viz přiložené
dokumenty
4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte
V zájmu urychlení zápisu by si rodiče měli s sebou přinést vyplněné formuláře:
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- zápisní list
- plná moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání
Dokumenty si můžete vytisknout v sekci "formuláře ke stažení".

Předškoláček
Od 22. února 2018 do 22. března 2018 bude probíhat předškoláček a to vždy od 16:00 hodin

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd
Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude
konat dne 16. května 2018 od 17:00 aule školy, budova č. 1005 – 2. stupeň. Na schůzce Vám
budou představeny paní učitelky budoucích prvních tříd a také dostanete řadu informací o
škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Kritéria přijímání žáků do 1. třídy
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 otvírá dvě první třídy (v případě, že
se přihlásí dostatečný počet dětí). Třídy budou naplňovány do maximálního počtu 25. žáků.
Výjimku z pravidla povoluje ředitel školy.

Kritéria přijetí:
1.
2.
3.
4.

Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ T. G. M. Náchod
Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu ZŠ T. G. M. Náchod
Děti, jejichž sourozenci jsou žáky ZŠ T. G. M. Náchod
Další děti, jejichž rodiče požádali o přijetí do ZŠ T. G. M. Náchod

Přijetí žáků bude oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel žáků na budově školy a
zveřejněním na www.zstgmnachod.cz

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy

