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Odklad povinné školní docházky - nástup do 1. třídy od 1. 9. 2022
Odklad školní docházky zajišťuje spádová škola v místě bydliště, může ho udělat i naše škola,
pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami s poruchou rozvoje intelektu.


Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), pouze však žáky
s poruchou rozvoje intelektu, a to v pásmu lehkého mentálního postižení (LMP), středně těžkého
mentálního postižení (SMP), těžkého mentálního postižení (TMP), žáky s postižením více vadami a žáky
s poruchou autistického spektra (PAS). Prostory obou budov školy nejsou bezbariérové, školní jídelna
je od školy 400 metrů vzdálená a rovněž není bezbariérová, žáky s těžkou poruchou hybnosti nemůžeme
proto přijmout.
Termín odkladu: od 1. 4. do 30. 4. 2021, dále pak dle dohody.
Odklady proběhnou distančně, předáním dokumentace nezbytné k odkladu dítěte.
Prosíme předložit:
-

-

vyplněnou „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (žádost),
prosíme, použijte žádost, která je k dispozici na webových stránkách školy,
doporučení k odkladu od:
1. školského poradenského zařízení, tj. zpravidla od: SPC - speciálně pedagogického centra,
2. klinického psychologa nebo odborného lékaře, např. obvodního pediatra.
občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,
u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu

Preferujeme osobní podání řediteli školy, při zajištění bezpečného předání a předložení dokumentace,
v individuálně domluveném termínu na telefonních číslech 241 710 781, 771 120 214 a na e-mailu
skola@ruzinovska.cz
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Digitally signed by

Mgr. Milan Mgr. Milan Záruba
Date: 2021.03.01
Záruba
12:16:20 +01'00'

Mgr. Milan Záruba, ředitel školy
Kontakt: telefonní čísla: 241 710 781, 771 120 214 a na e-mailu skola@ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017/20, PSČ: 142 00, IČ: 60446161
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Hlavní město Praha

