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Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů.
Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.
Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona.
Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož
zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.
Pro školní rok 2021 – 2022 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické
poradny.
Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny a obvodního lékaře.
K zápisu samozřejmě přijmeme i děti s cizí státní příslušností, požadujeme u nich základní znalost českého jazyka, protože
v první třídě bude vyučován anglický jazyk.
Pro školní rok 2021 – 2022 škola přijímá 20 žáků k plnění povinné školní docházky.
Zápis bude probíhat v učebnách v přízemí školy, kde bude také připraveno zázemí pro čekající rodiče a jejich děti.

Zápis se bude konat v pátek 9. 4. 2021 od 14 hodin dle rezervačního rozpisu a v sobotu
10. 4. 2021 od 10 hodin dle rezervačního rozpisu.
Rezervační systém bude spuštěn 17. 2. 2021.
Zápis bude probíhat skupinově. Ve skupině bude 6 dětí, které absolvují celkem 4 stanoviště, kde budou kvalifikované
učitelky zjišťovat jejich školní zralost. Na stanovištích budou žáci získávat bodové ohodnocení.

Stanoviště 1
Kresba a nápodoba písma

nejvyšší počet bodů: 8

Stanoviště 2
Matematické představy

nejvyšší počet bodů: 8

Stanoviště 3
Jazykové dovednosti

nejvyšší počet bodů: 9

Stanoviště 4
Předpoklady pro samostatnou a skupinovou práci

nejvyšší počet bodů: 5

Celkem je nejvyšší počet bodů 30.

Dětem, které mají na škole již sourozence a prokáží svoji školní zralost při zápisu, bude připočteno 6 bodů.

Děti, které úspěšně projdou zápisem, budou seřazeny do neděle 11. 4. 2021 podle získaného počtu bodů a zákonní
zástupci prvních dvaceti budou vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání dítěte na 1. stupni ZŠ Spektrum, s.r.o. e-mailem.
Zároveň bude pořadí všech dětí pod přidělenými číselnými kódy zveřejněno na webových stránkách školy
www.zsspektrum.cz a na úřední desce u vchodu do školy. Pokud bude více dětí se stejným počtem bodů před a za 20.
pozicí, bude jejich pořadí stanoveno losem za přítomnosti ředitelky a zřizovatele školy.
Pokud se zákonní zástupci na výzvu školy nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín,
bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.
K zápisu je nutné vyplnit žádost. Formulář si mohou zákonní zástupci stáhnout na webových stránkách školy v sekci „
Zápis“ - „Ke stažení” nebo si jej vyzvednout u ředitelky školy.
Žádosti jsou dvojího typu podle toho, zda přihlašují oba či jen jeden zákonný zástupce.

Žádost je možné zaslat škole třemi způsoby:
1) Doporučeně na adresu školy ZŠ Spektrum, s.r.o., Kytlická 757, 190 00 Praha 9
2) V příloze e-mailové zprávy na adresu info@zsspektrum.cz
3) Osobně do rukou ředitelky školy.
Pokud tak zákonní zástupci učiní, budou jim e-mailem od ředitelky školy předány informace k rezervaci termínu zápisu.
Zákonní zástupci si přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz.
Doporučení lékaře a školského poradenského zařízení v případě narození dítěte výše uvedených, kdy je potřeba doložit
tato doporučení.
Nezapomeňte, prosím, přezůvky pro dítě.
Pokud dítě bude pro školní docházku nezralé, ředitelka školy ihned na místě bude informovat rodiče a vysvětlí jim další
možné postupy včetně možnosti zažádat o odklad povinné školní docházky.

Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Bližší informace najdete ve vnitřní směrnici „Opravný prostředek proti
rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce” na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení”.

V Praze dne 31. 8. 2020

Mgr. Helena Radová, ředitelka školy

