Informace k zápisu pro rodiče do 1. tříd 2020/2021
Zápis se koná pouze distančně 1. až 9. 4. 2020.
Na webových stránkách školy naleznete „Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka
k základnímu vzdělávání“. Prosíme o řádné vyplnění obou stran a podepsání zákonným
zástupcem.
Máte-li výpis z agendy obyvatel, či jiný doklad o bydlišti dítěte v naší spádové oblasti – prosíme
o zaslání společně s žádostí. Nemáte-li výpis z agendy obyvatel, spádové bydliště ověříme na MČ
Praha 2 (týká se spádových dětí).
K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list
dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu ČR.
Dokumenty zašlete v rozmezí 1. až 9. dubna 2020 - NEPOSÍLEJTE DŘÍVE!!!:
- Datovou schránkou peaxgfs
- Emailem (scan s podpisy) zapis@kladska.cz
- Poštou (ZŠ Kladská 1201/1, 120 00 Praha 2)
Emailem Vám zašleme následně jednací číslo Vašeho dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky
zápisu nejpozději do 30. dubna 2020.

Věk dětí k zápisu
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo
šestého roku věku.
Pro školní rok 2020/2021 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný
zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2020 písemně o odklad školní docházky. Žádost je k dispozici
na webových stránkách školy. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky
je možné žádat pouze na spádové škole.
Nástup po odkladu - začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku,
ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být
přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2014
do 31. 12. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře!

Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria:
1.
2.
3.
4.

Děti ze spádové oblasti Prahy 2 určené pro ZŠ Kladská
Sourozenec ve škole
Řádný termín zápisu
Dostatečná kapacita tříd

Upozornění rodičům
Od prvních tříd se žáci budou povinně učit německému jazyku v rozsahu 2 hodin týdně, ve
vyšších třídách až 5 hodin týdně. Anglický jazyk žáci přibírají jako druhý cizí jazyk povinně
v 6. ročníku, kroužek je nabízen již od 3. ročníku, od 5. ročníku je možnost výuky 2 hodin týdně
(formou kroužku). Bude-li dostatečný počet žáků ve skupině, případně účastní-li se všichni žáci, pak
v 6. ročníku navazují na své znalosti.
Dle našich dlouholetých zkušeností (54 let) je zahájení výuky jazyků němčinou a poté přibírání
angličtiny tím nejlepším způsobem, jak zvládnout oba tyto světové jazyky na dobré úrovni.
V 9. ročníku skládají žáci mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I (zdarma).
V 8. ročníku mají žáci možnost skládat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge
English.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k daným kritériím budeme patrně přijímat pouze spádové děti
a sourozence našich žáků. Obáváme se však, že i pro ně bude málo míst.

