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

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023
V Praze dne 28.2.2022

Č.j.: ZŠ/002/22

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 2022/2023 na:

úterý 26.4.2022 od 15.30 do 17.00 hod.
Před zápisem
Škola nepořádá skupinové dny otevřených dveří, namísto nich před zápisem umožňuje a doporučuje všem
zájemcům individuální návštěvu školy, zahrnující pozorování ve výuce a rozhovor s učiteli a vedením školy.
Termín návštěvy je třeba předem dohodnout e-mailem na info@uvrbicek.cz.
Zápis
Slavnostní zápis proběhne v úterý 26.4.2022 od 15.30 hodin pro všechny zájemce společně formou setkání
s hravými aktivitami na adrese školy Táhlá 1809/1, 147 00 Praha 4 - Braník. V případě, že zákonným zástupcům
nevyhovuje ze závažných důvodů výše uvedený termín, mohou si e-mailem na info@uvrbicek.cz dojednat náhradní
termín v jiný pracovní den nejpozději do 30.4.2022.
Při zápisu je třeba společně se žádostí o přijetí předložit kopii rodného listu dítěte, na níž je uveden a podpisem
stvrzen souhlas zákonných zástupců s předáním škole, u dětí, které měly v loňském roce odklad v jiné škole, též
rozhodnutí o odkladu. Podmínkou pro přijetí je uzavření smlouvy o poskytování vzdělávání do 30.4.2022.
Zájemci, kteří se se školou osobně seznámili, tj. absolvovali před zápisem návštěvu školy nebo mají ve škole
sourozence, mohou podávat žádosti, včetně výše uvedených příloh, kdykoli od 1.4.2022, a to do datové schránky
školy fbqgwfb, nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@uvrbicek.cz, nebo osobním podáním ve
škole. Termín podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí, to se řídí přijímacími kritérii uvedenými níže.
K zápisu jsou dle zákona povinny se dostavit děti, kterým bude 6 let před 1.9.2022, včetně dětí, u nichž zákonní
zástupci požádají o odklad školní docházky, a rovněž dětí, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v minulém
školním roce a byl jim udělen odklad školní docházky o jeden školní rok.
Dle 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 změně postupu zápisu informovat e-mailem.
Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do 1. ročníku 7 dětí. Pro přijímání jsou v případě většího počtu zájemců, než
je počet míst v 1. ročníku, stanovena tato přednostní kritéria:
1. Dítě má ve škole sourozence (posilování sourozeneckých vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).
2. Rodiče dítěte a škola sdílejí Montessori přístup ke vzdělávání (podpora kontinuity vzdělávání ve vazbě na
rodinný systém, soulad vzdělávacího systému rodiny a školy).
O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitel školy nejpozději do 16.5.2022. Rozhodnutí škola zašle žadatelům emailem na adresu uvedenou v žádosti o přijetí a seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí zveřejní též
na webových stránkách. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno též v písemné podobě.
Odklad
Žádost o odklad školní docházky (§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) podává zákonný zástupce při zápisu, případně
nejpozději do 30.4.2022. 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.
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