
Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 

Ředitelka :  Mgr. Alena Komárková   354 542 429 
Zástupce ředitele:  Mgr. Monika Křesťanová  774 545 723 
Speciální  pedagog, koordinátor zápisu do 1.tříd : Mgr. Petra Krbcová  724 304 767 
 

Informace pro rodiče: 

 

Termín zápisu : 22.4.2022 od 13:00- 17:00 

 Den otevřených dveří  ve školní družině 22.4. do 16.00 

K zápisu s sebou:  rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, cizinci + potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu 
na území ČR, český překlad rodného listu 

Dokumenty jsou ke stažení na webu:    Žádost ke přijetí k základnímu vzdělání 

                                                                      Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku 

                                                                      Žádost o odklad školní docházky      

Zápis pro děti narozené: 1.9.2015 – 31.8.2016, k zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském školním roce odklad 

Žádost o odklad školní docházky: 

K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad,  
popř. již s vyřízenými  2 dokumenty (bez dítěte) 
 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení – ped. psych. poradna  PPP Cheb 
                                                                                                                       ( tel. 354 439 396 / 733 673 511) 

2. Odborného lékaře nebo klinického psychologa 
3. Písemnou  žádost zákonného zástupce o odklad můžete podat nejpozději  29.4.2021 

 
Zápis na jiné škole:  nutné podat informaci  zástupkyni  - telefonicky 774 545 723, emailem krestanova@seznam.cz  
 
Další informace: 

U zápisu bude k vyzvednutí přihláška do školní družiny a školní jídelny (svačinky a obědy), DDM a Klubíčko 
V  červnu dostanou rodiče přijatých dětí dopis s informacemi: 

 Zařazení dítěte do třídy 
 Třídní učitelka 
 Seznam pomůcek 
 Datum první třídní  schůzky  

        
       Rozvrh:  1.školní týden: 1.září  čtvrtek  – první školní den 8.00-9.00 
                                                2.září  pá  2 vyučovací hodiny… od 8.00-9.40 
                                                5. a 6 .září  po a út   3 vyučovací hodiny …. Od 8.00-10.45 
                                                O d středy 7.září  4 vyučovací hodiny  ….. od 8.00-11.40 dle rozvrhu 
 
Provoz školní družiny: vyzvednutí je možné do 13.00 potom od 14.30 do 16.30, v pátek do 16.00 
 
 


