MEZINÁRODNÍ MONTESSORI JESLE, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DĚTI OD 1,5 DO 15 LET

Oznámení o termínech zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o.
se sídlem Praha 4 – Krč, Na Větrově 445/36, PSČ: 142 00
IČ: 28999657, RED-IZO: 691002177, ZŠ IZO: 181 055 082
V Praze dne 8.2.2021

Č.j.: ZŠ/002/21

V souladu se zněním § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuji řádný termín konání zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 na:

pondělí 12.4.2021 od 13.30 do 15.30 hod.
Zápis proběhne pro všechny zájemce společně od 13.30 hodin na adrese Táhlá 1809/1, 147 00 Praha 4 - Braník.
Dle aktuální epidemiologické situace může být opatřením vlády ČR, MZ ČR, MŠMT ČR či HSHMP forma konání
zápisu omezena, např. na individuální nebo pouze na elektronickou formu bez osobní přítomnosti. V takovém
případě bude škola zájemce o přijetí o postupu zápisu informovat e-mailem. Bude-li nutné zápis organizovat
pouze distančně, pro podání žádostí o přijetí budou moci žadatelé využít dle svých možností datovou schránku školy
fbqgwfb, e-mail s elektronickým podpisem, zaslání poštou s rozhodujícím datem podání na poštu, nebo osobní
podání ve škole v individuálním termínu dle dohody s vedením školy.
V případě, že zákonným zástupcům dítěte nevyhovuje ze závažných důvodů výše uvedený termín, mohou si
s ředitelem školy dojednat náhradní termín v jiný pracovní den nejpozději do 30.4.2021.
U zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců cestovní pas, doklad
o povolení k pobytu a zdravotním pojištění, u dětí s odkladem z jiné školy též rozhodnutí o odkladu.
S ohledem na to, že jsme školou s alternativním vzdělávacím programem, před zápisem doporučujeme, aby se
zájemci s naší školou blíže seznámili, pokud možno formou osobní návštěvy ve škole s pozorováním výuky a
pohovorem s vedením školy, nebo případně alespoň formou online pohovoru.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do 1. ročníku 10 dětí. Pro přijímání jsou v případě většího počtu zájemců,
než je počet míst v 1. ročníku, stanovena tato kritéria:
1. Rodiče dítěte a škola sdílejí Montessori přístup ke vzdělávání.
2. Dítě má sourozence, který je žákem naší školy.
3. Dítě dochází do naší mateřské školy nebo má v naší mateřské škole sourozence.
O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy nejdéle do 30 dnů ode dne zápisu.
Rozhodnutí škola zašle žadatelům e-mailem a seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí zveřejní na
webových stránkách. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno též v písemné podobě. Registrační čísla budou přidělena
při zápisu.

Postup při odkladu školní docházky dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
Žádost o odklad školní docházky podává zákonný zástupce při zápisu, případně nejpozději do 30.4.2021. K žádosti
je třeba doložit dvě doporučení, a to školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Vojtěch Vrba, MBA, ředitel
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