čtvrtek 12. dubna 2018 od 13 do 18 hodin
pátek 13. dubna 2018 od 13 do 17 hodin
Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2018/2019 čtyři první třídy po 24 žácích. Tři klasické,
bez zaměření a jednu s rozšířenou výukou sportovních aktivit. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší
počet dětí u zápisu, než budeme schopni vzít do tříd, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých
budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:
1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném
spádovém obvodu školy v době zápisu (ulice Amforová, Archeologická, Brdičkova, Jeremiášova č.p.
2722, Kolovečská, Modrá, Píškova, Podpěrova)
2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13
v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
3. Kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území
Prahy 13 v době zápisu
4. Kritérium: uchazeč s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Jinočany a Chýnice
(na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
5. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m.
Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
6. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m.
Prahy
7. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hl. m. Prahu,
jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
8. Kritérium: ostatní uchazeči
V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium,
protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování.
K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady
za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele.
Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný
školní rok.

Prosíme rodiče, aby pro zápis svých dětí využívali oba dny zápisu a nestresovali tak své budoucí prvňáčky
čekáním v dlouhých frontách.

Kritériem pro přijetí NENÍ POŘADÍ U ZÁPISU!!!

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:







rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu
kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že jste si žádali odklad na jiné
základní škole
u žádostí o odklad - doporučení PPP a vyjádření odborného lékaře
u dětí mladších šesti let - doporučení PPP, případně odborného lékaře

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění.

Povinná školní docházka ve školním roce 2018 – 2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době 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. Nejpozději však do 30. dubna 2018. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se
dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Zákonným zástupcům doporučujeme možnost dalšího
zlepšení vybavenosti dítěte do zahájení školní docházky

Jak můžete pomoci svým dětem













Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte
mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, počítač nebo tablet, nenahradí lidské slovo a osobní
kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a
zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i
jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i
práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou
zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to
ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i
vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání
odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro
děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní
docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská
pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí
apod.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a samozřejmě i jejich rodiče!

