Informace k zápisu pro rodiče do 1. tříd 2021/2022
Zápis se koná pouze distančně, a to ve dnech 6. – 9. 4. 2021
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, jsme nuceni
organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné
povinnosti.
1. Registrace dítěte k zápisu na webových stránkách školy www.kladska.cz probíhá
od 26. 1. 2021. Zákonnému zástupci přijde následně emailem potvrzení s registračním
číslem dítěte. Pod tímto číslem budou na webových stránkách do 23. 4. 2021 zveřejněny
výsledky zápisu.

2. Zaslání dokumentů ve dnech 6. – 9. 4. 2021:
-

Žádost o přijetí (nutno „stáhnout“ z webových stránek, vytisknout, vyplnit, podepsat)
Kopie rodného listu dítěte
Potvrzení o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy (výpis z agendy obyvatel)
U cizích státních příslušníků doklad o povolení k pobytu
U dětí narozených po 1. 9. 2015 doporučení akreditovaného poradenského pracoviště,
resp. ošetřujícího lékaře

Dokumenty (scan, foto) zašlete v rozmezí 6. - 9. 4. 2021, NEPOSÍLEJTE DŘÍVE!!!:
-

Emailem zapis@kladska.cz
Datovou schránkou peaxgfs
Poštou (ZŠ Kladská 1201/1, 120 00 Praha 2) – obálku označte slovem „ZÁPIS“
Osobně v zalepené obálce na recepci školy vždy mezi 12:00 – 14:00 hodin

3. Motivační rozhovor dítěte s paní učitelkou online ve dnech 8. a 9. 4. 2021:
Časový termín zvolil rodič registrací k zápisu na webových stránkách školy.
Odkaz na Google Meet, prostřednictvím kterého se spojíte v daný čas s vyučujícími, od nás
obdržíte po registraci (pro již registrované bude součástí dopisu od ředitelky školy).

Na webových stránkách školy naleznete
-

Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Prosíme
o řádné vyplnění obou stran a podepsání zákonným zástupcem.
Žádost o odklad (k žádosti přiložíte doporučující stanovisko akreditovaného
poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře, či klinického psychologa). Žádost
nutno předložit ve dnech zápisu, odevzdat včetně příloh do 30. 4. 2021!
Pouze pro děti ze spádové oblasti!

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může žádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Věk dětí k zápisu
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo
šestého roku věku.
Pro školní rok 2021/2022 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný
zástupce dítěte 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). Děti po loňském odkladu musí přijít znovu
k řádnému zápisu!
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 2021 do konce června 2022, 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. 2015
do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře!

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

Děti ze spádové oblasti Prahy 2 určené pro ZŠ Kladská
Sourozenec ve škole (v době zápisu 1. – 8. ročník)

-

-

-

-

Pokud bude počet přihlášených dětí splňujících kritérium č. 1 vyšší nežli 56, přistoupíme
k losování. Děti, které budou vylosovány, budou přijaty ke vzdělávání v ZŠ Kladská
120/1, Praha 2.
Budou-li volná místa při naplnění kritéria č. 1, dojde k přijetí dětí dle kritéria č. 2. Nebudeli možné přijmout všechny děti, které splnily kritérium č. 2, přistoupíme k losování. Děti,
které budou vylosovány, budou přijaty ke vzdělávání v ZŠ Kladská 1201/1, Praha 2.
Budou-li volná místa i po naplnění kritérií č. 1 a 2, pak přistoupíme k losování mezi
ostatními dětmi, které nesplňovaly ani jedno z uvedených kritérií. Pak budou vylosovány
děti, které budou přijaty ke vzdělávání v ZŠ Kladská 1201/1, Praha 2.
Losování proběhne pod registračními čísly dětí dne 20. 4. 2021.
Losování se účastní předseda školské rady, ředitelka školy, zástupce učitelského sboru
a zástupce zřizovatele.

Počet přijímaných dětí do 1. tříd ve školním roce 2021/2022
-

K 1. 9. 2021 budeme přijímat 56 žáků. Budeme otevírat dvě třídy po 28 žácích.

-

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k daným kritériím a velkému množství zájemců budeme
patrně přijímat pouze spádové děti a sourozence našich žáků. Obáváme se však, že
i pro ně bude málo míst.

Upozornění zákonným zástupcům

De § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti budete moci využít po předchozí
telefonické dohodě (222 520 079) dne 19. 4. 2021. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Dle § 38 odst. 1 mají
účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
Upozornění: Obsahem spisu budou pouze materiály, které nám budou zaslány zákonným
zástupcem dítěte.
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 (55 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.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 11. 2016 vydat podle § 44 odst. 3
písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech.
Pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školu Pedagogické fakulty UK,
Praha 2, Kladská 1 je stanoven tento spádový obvod:










Kladská
Mánesova – lichá č. 59 - 89, sudá č. 64 - 94
Polská – lichá č. 1- 19, sudá č. 36 - 64
nám. Jiřího z Poděbrad č. 1 - 5
Slavíkova – lichá č. 1 - 5
U Kanálky
Třebízského
Vinohradská – lichá č. 69 – 99

Nabízené konzultace po předchozím domluveném termínu
Ředitelka školy Mgr. Kateřina Vávrová vavrova@kladska.cz
Psycholožka a speciálníMgr. Lucie Sušická susicka@kladska.cz (zejména dotazy na možný
odklad školní docházky)

V Praze dne 15. 4. 2021

Mgr. Kateřina Vávrová
ředitelka školy

