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D|e 5 1B3, odst' 2 školského zákona zveřejňujeme
seznam přijatých žákŮ k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2jLB/20I9
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Milí rodiče, vážíme si Vašeho zájmu o naši školu. Je nám líto, že nám kapacita školy

neumožňuje přijmout všechny. Každé dítě bylo výjimečné a rádi bychom je vzdělávali,

ale prakticky to není možné - proto bychom Vám rádi přiblížili, z čeho vycházíme:

V tomto školním roce se pohybujeme v těchto moŽnostech:

Na zápis 5' 4. 2018 přišlo 40 dětí.
V příštím školním roce otevřeme pouze jednu třídu o počtu 24Žákťt, dalších L0 dětí

Žádá o odklad školnídocházky.
Přijímání dětí proběhlo podle předem stanovených kritérií' Rozhodnutí ředitele

vycházelo z konečného pořadí. Byly přijaty děti s vyšším celkovým hodnocením a při

shodnosti pořadí proběhla volba losem, kterou provedla tříčlenná komise ve složení

ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy.

Zákonné zástupce žáků, kteří nejsou mezi přijatými, bude škola informovat písemnou

formou. Pro podrobnější informace o zápisu je možné kontaktovat lng. Pavla Janka,

ředitele školy, tel. 73L t75 657, pavel.janek@zdislava.net.

Děkujeme za Vaši přízeň
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lngf'Pavel Janek
ed itel školy

V Kop ivnici dne 9 . 4.20L8


