Informace k zápisu do prvních tříd ZŠ
Zápis proběhne v přízemí hlavní budovy Základní školy a mateřské školy Chodov.
Termín zápisu: středa 4. dubna 2018 od 14 do 18 hodin a čtvrtek 5. dubna 2018 od 15 do 17 hodin
K zápisu jsou povinni dostavit se zákonní zástupci s dětmi:
a) které dosáhnou šest let věku do 31. 8. 2018
b) které mají ve školním roce 2017/18 povolený odklad povinné školní docházky
Organizace zápisu:
Dne 12. 3. bude na stránkách školy otevřen rezervační systém, ve kterém si zákonný zástupce bude moci
zarezervovat přesný čas zápisu. Je samozřejmě možné se k zápisu dostavit i bez rezervace, v tom případě je nutné
počítat s čekací dobou.
U zápisu předkládají zákonní zástupci tyto doklady:
-

občanský průkaz (pokud je dítě trvale hlášeno na jiné adrese než adresa uvedená v OP zákonného zástupce,
navíc doklad o trvalém bydlišti dítěte) a rodný list dítěte,
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list do 1. třídy lze vyplnit přímo na místě, nebo si je přinést
již vyplněné (oba formuláře jsou dostupné na webových stránkách školy), případné dotazy k vyplňování
zodpovíme přímo při zápisu

Kritéria pro přijetí do Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Chodov (stanovený
obecně závaznou vyhláškou hl. města Prahy o školských obvodech základních škol).
2. Děti s místem trvalého pobytu na území MČ Prahy 11, jejichž starší sourozenec je žákem Základní školy a
mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
3. Děti s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 11
4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území MČ Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem
Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
5. Děti s místem trvalého pobytu mimo území MČ Praha 11

Školský obvod Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 :
https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/
Seznámení se školou
Škola nanečisto nahrazuje klasický den otevřených dveří – již od října se každý měsíc setkáváme s budoucími
prvňáčky v programu Škola nanečisto. Jednotlivá setkání na sebe nenavazují, není nutné se předem hlásit, stačí ve
stanoveném termínu přijít a zahrát si s námi na školu. Rodiče se na konci mohou zeptat paní učitelky, která program
vede, na cokoliv o škole, co je zajímá. Zároveň si mohou prohlédnout školní budovu. Škola nanečisto před zápisem
proběhne ve středu 14. března 2018 od 15.30 do 17 hodin.

Informace k odkladu povinné školní docházky
Není-li dítě 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. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení dítěte___________________________ Datum narození_________________________
Rodné číslo _________________Místo narození______________________________________________
Státní občanství__________Trvalý pobyt ____________________________________________________
Údaje o předchozím vzdělávání žáka (ZŠ přípr. třída/MŠ) _______________________________________
Zdravotní pojišťovna ______________________ Dítě bude navštěvovat ŠD_________________________
Výslovnost_______________________ Zdravotní stav, postižení, obtíže ___________________________
Sourozenci: jméno, třída _________________________________________________________________
OTEC __________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_________________________________
Telefon do zaměstnání___________________

mobil_______________________________________

E-mail ____________________________________ Datová schránka_______________________________
MATKA ________________________ Bydliště (pokud je odlišné)__________________________________
Telefon do zaměstnání ____________________

mobil_______________________________________

E-mail __________________________________ Datová schránka_________________________________

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé
údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj
souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní
pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti
návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové
pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně
internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte
na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle
zákona č. 101/2000 Sb.
Oba zákonní zástupci postupují ve věci zápisu ve vzájemné shodě.

V Praze dne ………………………….
____________________________________
podpisy zákonných zástupců

Zápis: v řádném termínu – zápis po odkladu školní docházky - nešestiletý - žádost o odklad šk.docházky
Zapsala (podpis zapisujícího učitele): …………………………………………………………………………..

Základní škola a mateřská škola Chodov,
Praha 4, Květnového vítězství
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v 1. ročníku
Číslo registrační (doplní škola):
Zákonný zástupce 1

Zákonný zástupce 2

Jméno, příjmení, titul

Jméno, příjmení, titul

Adresa trvalého pobytu:

Adresa trvalého pobytu:

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu):

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu):

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Datová schránka:

Datová schránka:

Žádá/žádají o přijetí dítěte (jméno a příjmení) …………………………………….
k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 3. 9. 2018 v Základní škole a mateřské škole Chodov, Praha 4,
Květnového vítězství 57

Datum a místo narození dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Zdravotní pojišťovna dítěte:

Státní občanství dítěte:

Režim pobytu u cizinců mimo EU (trvalý, přechodný, azyl..)
Adresa trvalého pobytu dítěte:(pokud je odlišná od zákonných zástupců):
Čestné prohlášení zákonného zástupce v případě, že žádost doručí pouze jeden ze zákonných zástupců:
Prohlašuji, že jednám ve vzájemné shodě s druhým zákonným zástupcem a ve prospěch dítěte.
V Praze dne

Podpis zákonného zástupce:

Potvrzujeme správnost všech uvedených údajů
V Praze dne

Podpisy zákonných zástupců:

