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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 2022/2023 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické
poradny.
Děti, které se narodily od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny a odborného lékaře.
Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá 20 žáků k plnění povinné školní docházky.
Zápis se bude konat v pátek 8. 4. 2022 od 14 hodin dle časových dispozic v rámci rozpisu v rezervačním systému a v
sobotu 9. 4. 2022 od 10 hodin dle časových dispozic v rámci rozpisu v rezervačním systému.
Rezervační systém bude spuštěn 17. 2. 2022.
V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky) stanovila ředitelka Základní školy Spektrum, s. r. o. následující průběh a kritéria pro přijímání žáků k základnímu
vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
Průběh zápisu:
1. Formální část (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školního roku 2022/2023)
Formální části zápisu se zúčastní zákonný zástupce/ zákonní zástupci, kdy je zkontrolována za přítomnosti vedení školy
vyplněná Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Formulář si mohou zákonní zástupci
stáhnout na webových stránkách školy v sekci „Zápis – Ke stažení“ nebo si jej vyzvednout u ředitelky školy. Dále zákonný
zástupce předloží rodný list dítěte. Formální část je ukončena pohovorem se zákonnými zástupci dítěte s vedením školy
za účelem zjištění očekávání rodičů ohledně výchovně vzdělávací strategií školy.

2. Motivační část.
V případě souhlasu zákonného zástupce se dítě zúčastní motivační části zápisu, ve které je cílem školy motivovat dítě pro
školní docházku, představit mu učebny školy jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci
neformálních aktivit pedagogičtí pracovníci orientačně posuzují jeho školní připravenost. Dítě není podrobováno
diagnostickému testování. Tato část trvá nejvýše 20 minut. Na závěr pedagogický pracovník školy prokazatelným
způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho
dalším rozvoji.
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
1. přítomnost sourozence na škole
2. losování
3. umístění v celkovém pořadí uchazečů po losování na 1. až 20. místě v pořadí.

Děti, které splní výše uvedená kritéria přijetí k základnímu vzdělávání, budou pod registračními čísly uvedeny na webových
stránkách školy www.zsspektrum.cz a úřední desce u vchodu do školy dne 12. 4. 2022 a zákonní zástupci budou vyzváni
k podpisu smlouvy o vzdělávání dítěte na 1. stupni ZŠ Spektrum, s.r.o. e-mailem od ředitelky 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.

Žádost je možné doručit škole třemi způsoby:
1)
2)
3)

Zaslat doporučeně na adresu školy ZŠ Spektrum, s.r.o., Kytlická 757, 190 00 Praha 9
V příloze e-mailové zprávy na adresu info@zsspektrum.cz
Osobně do rukou ředitelky školy.

Pokud tak zákonní zástupci učiní, budou jim e-mailem od ředitelky školy předány informace k rezervaci časových dispozic
termínu v rámci rezervačního systému k zápisu.
Zákonní zástupci přinesou k formální části zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

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 13. 10. 2021

Mgr. Helena Radová, ředitelka školy

