Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2020. Po jeho skončení a ukončení
správního řízení bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k
základnímu vzdělávání. Děti budou v seznamu uvedeny pod kódy, které jim budou při zápisu
přiděleny. Koncem února bude na webu školy možnost se k zápisu zaregistrovat na určitý
čas.
Seznam spádových ulic:
Běhounkova, Blattného, Bucharova, Dismanova, Dominova, Kejhova, Klečkova, Kodymova,
Márova, Mezi Školami, Münzbergerových, Na Zlatě, Nárožní, Nušlova, Petržílkova, Pod
Hranicí, Řeporyjská, Sluneční náměstí, Smetačkova, Šafránková, Tichnova, Volutova,
Wiedermannova
Škola přijímá žáky do naplnění kapacity podle kritérií stanovených ředitelem školy.
Seznam spádových oblastí škol podle obecní vyhlášky o školských obvodech základních škol
je zveřejněn na webu MČ Praha 13: spádové oblasti ZŠ Prahy 13
Od školního roku 2020/21 žádají zákonní zástupci dítěte o přijetí do základní školy formou
vyplnění elektronického formuláře umístěného na webové stránce Úřadu MČ Praha
13 https://skolyprahy13.cz/zapis-do-zakladnich-skol-2020-21/ . Vyplněnou a podepsanou
přihlášku přinesou zákonní zástupci k zápisu.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zástupce
dítěte v době konání zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Dítě, kterému bude udělen odklad povinné školní docházky má povinnost předškolního
vzdělávání buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých
podmínek individuálně.
Doklady
Do prvních tříd zapisujeme děti narozené od 1.9.2013 – 31.8.2014
Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu tyto doklady:


rodný list dítěte a občanský průkaz (pas) zákonného zástupce (u cizinců povolení
k pobytu).

Děti narozené po 1.9.2014 se mohou zúčastnit zápisu na základě žádosti zákonných
zástupců.
Zákonní zástupci k přihlášce ke vzdělávání a žádosti o zahájení školní docházky před
dovršením 6 let dítěte doloží:




doporučení školského poradenského zařízení – v případě narození dítěte od 1.9. –
31.12. 2014
doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře - v případě
narození dítěte od 1.1.- 31.8.2015

