Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

Organizace a průběh zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022




Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Zápis se koná ve Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250



Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději
do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl povolen odklad školní
docházky o jeden rok.


Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.


Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok na základě: písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 3 třídy, každá nejvýše s 25 žáky, tzn. celkem 75 žáků. V
případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16
odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
____________________________________________________________________________________


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Současně je upřednostněno podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělání či Žádosti o odklad
povinné školní docházky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.



Zákonný zástupce je povinen

v souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

požádat o přijetí k povinné školní docházce/o odklad
povinné školní docházky do 1. ročníku Fakultní základní školy, Praha 9- Horní Počernice,
Chodovická 2250 v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 včetně (správní řízení
pozdějších předpisů,

k přijímacímu řízení bude zahájeno 17. 4. 2021).

Žádost (formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci formuláře) může podat zákonný
zástupce dítěte takto:
1) datovou schránkou - ID datové schránky: ygpjtvh
2) emailem (info@fzschodovicka.cz) – s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3) poštou na adresu školy: FZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická2250, 193 00 Praha (rozhodující
je datum podání na poštu)
4) osobně do kanceláře školy v pracovní dny vždy od 8.00 do 12.00 (vstup do budovy školy pouze s
respirátorem), případně vhozením do schránky u hlavního vchodu do budovy školy
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do pěti dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Upozornění:
-

-

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání musí být
o podepsaná zákonným zástupcem
o doložena kopií OP s vyznačenou adresou trvalého pobytu dítěte
o doložena kopií rodného listu dítěte,
o v případě nutnosti doložena kopií dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
o případně doložena kopií rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém
školním roce vydáno,
Žádost o odklad povinné školní docházky musí být mimo výše uvedené navíc doložena ještě
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením
odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel školy rozhodne nejpozději 30 dnů po zahájení správního řízení o přijetí či nepřijetí dítěte
k povinné školní docházce dle následujících kritérií:
1. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádové oblasti školy (viz příloha).
2. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo spádovou
oblast školy se starším sourozencem ve škole.
3. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo spádovou
oblast školy.
4. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (u cizinců s místem pobytu v hl.m. Praze) se
starším sourozencem ve škole.
5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (u cizinců s místem pobytu v hl.m. Praze).
6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (u cizinců s místem pobytu mimo území
hl.m. Prahy) se starším sourozencem ve škole.
7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (u cizinců s místem pobytu mimo území
hl.m. Prahy).




Seznam registračních kódů přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na
vývěsce u hlavního vchodu školy. Registrační kódy budou zákonným zástupcům zaslány na
jejich emailové adresy, případně sděleny telefonicky.
V případě nepřijetí dítěte budou zákonní zástupci informování o této skutečnosti doporučeným
dopisem na adresu trvalého bydliště, případně na jinou korespondenční adresu uvedenou
v Žádosti.

V Horních Počernicích 9. 3. 2021

PhDr. Pavel Wild, ředitel školy

Spádová oblast Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

Bártlova

Olomoucká

Běluňská – lichá č. 11 – 75, sudá č. 14 – 84

Otovická

Bořetická

Pavlišovská

Cirkusová

Placina

Čechurova

Plkovská

Dandova

Podivínská

Chodovická

Radechovská

Jizbická

Ruprechtická

K Bílému vrchu

Střelečská

K Palečku

Štverákova

Karla Tomáše

Tikovská

Kludských

Tlustého

Křovinovo nám.

Třebešovská – lichá č. 99 – 115,

Libáňská

sudá č. 88 – 148, 136A

Markupova

U Jeslí

Mezi úvozy

U Úlů

Na Nové silnici

U Věže

Na Staré silnici

U Županských

Náchodská – lichá č. 195 – 229,

V Slavětíně

sudá č. 208 – 254

Ve Žlíbku

Novopacká

Vidonická

Obchodní

Volšovská

Ohnišťanská

Za Čertousy

