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Zápis do 1. tříd

Váledem k mimořádným opařením vlády v souvislosti s koronavirem bude zátPis do 1. tříd

pro školnírok2a}a2}z| bez přítomnosti dětí ave zselajiném režimu.

Týká se všech dětí narozených I. 9. 2013 - 3 1. 8. 2014.

Podle zákonazápis probíhá v termínu 1. - 30. 4.2020.

Postup pro rodiče, kteří chtějí přihlásit žáka do naší školy:

1. Na weboqých strankách naší školy www.kameniceskola.cz najdete aďkaz,,Online

zápiso',na ten kliknete a zobrazi se vám formulář, kde vyplníte vŠechnY Údaje. Tento

formulář se automaticky odešle k nám do školy.

2. po vyplnění je nutné formulář vytisknout, podepsat a poslat do Školy datovou

schrankouo poštou, případně vhodit do schránky na budově školy. Pokud máte

elektronickY podpii jé mofuré zas\attaké e-mailem. Aby byl zítpis formálně sPrálmě,

škola poťebuj e originál.

3. Stejný postup zvo|írodiče, kteří měli minulý rok odklad.

4. Budeme přijímat všechny děti, není nutné mít v Kamenici trvalé bydliŠtě.

5. Pokud žáďáteo odklad, kontaktujte co nejdříve Pedagogicko psychologickou poradnu

pro prahu qichod tel. 281 867 33I _  ,mobil 739 673 168. Budete potřebovat

doporučení ppp k odkladu azároveřl,potvrzeni od pediatra nebo jiného odborného

1ékaře. Tyto dva dokumenty nemusíte dátv době, kdy dáváte Žádost o odklad, ale

můžete dodat později.

základní škola kamenice
zš kamenice
Ringhofferova 57

Kamenice 25168
okr.Praha - východ

KAl,lENlCE



6.

7.

8.

pokud si nejste jisti, zda je dítě zra|épro školní docházku a potřebujete se poradit,

obraťte se na vedení školy, pokusíme se vám poradit,

Pro jakékoli informace se můžete obrátit na:

řediielku školy pavlínu Tolarovou _ reditelka@kameniceskola.cz , mobi1

73t ua 747
zástupkyni ředitelky Hanu Kudrnáčovou - hana,k ,

mobil 73t 449 238

Po ukončení zápisu (což bude 30. 4.) zveřejníme na webových stránkách další

informace v závislosti na aktuální situaci. sledujte prosím webové stránky.

Kamenice 20. 3. 2020
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Mgr.Pavlína Tolarová
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