Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku 2020/2021

Vážení rodiče,
na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné
školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“, č. j. MSMT12639/2020-1, proběhne zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Termín zápisu: podávání žádostí do 1. ročníku se uskuteční od 1. do 30. dubna 2020
Elektronická registrace
Na stránkách školy www.veselaskola.cz naleznete od 1. 4. 2020 odkaz k elektronické
registraci – online zápis do školy. Systém Vám vygeneruje „Žádost o zápis dítěte
do 1. ročníku“ a registrační číslo.
Podání žádosti
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyplňte, vytiskněte, podepište a doručte škole
nejlépe datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem, nebo poštovní
zásilkou.
K žádosti přiložte: kopii rodného listu dítěte, případně rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky, volný text podle níže uvedených kritérií v rozsahu maximálně 10 řádků a obrázek
školáka, který nakreslí Vaše dítě.
Žádost o přijetí můžete doručit i osobně do sekretariátu školy každou středu od 9:00 do 12:00
hodin.

Datová schránka školy:

pg3qjy6

Emailová adresa:

reditelka@veselaskola.cz

Adresa školy:

Soukenická 1088/10
110 00 Praha 1 - Nové Město

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí bude zveřejněno 6. 5. 2020 na webu školy pod registračním
číslem, které obdržíte při podání žádosti. V případě nepřijetí bude Rozhodnutí o nepřijetí
s kopií rodného listu zasláno doporučeně na adresu zákonného zástupce.

Kdo má jít k zápisu?
▪

děti, které do zahájení školního roku 2020/2021 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8.
2014)

▪

děti po odkladu povinné školní docházky

▪

k zápisu mohou jít děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020,
pokud zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení

▪

k zápisu mohou jít děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, pokud
zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce
1.

Děti přijaté do 1. ročníku a jejichž zákonný zástupce v předchozím školním roce žádal
o odklad povinné školní docházky a ten byl udělen (dítě bude přijato)

2.

Motivace umístění dítěte do Veselé školy - církevní základní školy a základní
umělecké školy (3 body)

3.

Zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce rodiny a školy (3 body)

4.

Zájmy dítěte a náplň jeho volného času (3 body)

5.

Dítě, jehož sourozenec je žákem naší školy (1 bod)

6.

Dítě, které navštěvovalo církevní mateřskou školu (1 bod)

7.

Evidence přihlášky ve stanoveném termínu (1 bod)

Příloha žádosti
K žádosti přiložte volný text podle výše uvedených kritérií v rozsahu maximálně 10 řádků
a obrázek školáka, který nakreslí Vaše dítě.
Počet žáků, který je možné přijmout
Ve školním roce 2020/2021 otevře naše škola jednu třídu pro 26 žáků, v případě zájmu budou
otevřeny 2 třídy s minimálním počtem 20 žáků.

Informační schůzka pro rodiče a děti se uskuteční v návaznosti na aktuální situaci
po otevření škol.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

