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Vnitřní předpis pro zápis do první třídy ZŠNČP na školní rok 2018/2019
Poučení o zápisu do ZŠNČP pro školní rok 2018/2019
Zápis dítěte k povinné školní docházce vychází z ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon). Povinnou
školní docházku (PŠD) plní od školního roku 2018/2019 dítě, které dosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2018, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, může být přijato k plnění
PŠD již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře, která zákonný zástupce přiloží k žádosti. Zákonný zástupce
je povinen přihlásit dítě k zápisu k PŠD, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
PŠD. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu
dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek PŠD o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad PŠD doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Organizace a
průběh zápisu k PŠD se řídí ustanoveními § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. (vyhlášky o základním vzdělávání).

Průběh a forma zápisu
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠNČP se koná: 4., 5. a 6. 4. 2018 od 13.00, náhradní termín 17.4.2017. O přijetí
dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku přijímacího řízení podle stanovených
kritérií. Pro přijetí dítěte je rozhodující také splnění podmínky uvedené v § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon). V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.
Výsledky zápisu budou do 3.5.2018 zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce školy, rozhodnutí o
nepřijetí budou zasílány rovněž poštou (případně datovou schránkou).
Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Tiskopis (včetně dalších
podkladů přijímacího řízení) jsou k dispozici na webu školy (www.gtmskola.cz) a rovněž také v kanceláři ZŠNČP.
Žádost se podává až v den zápisu. Při odevzdání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání obdrží
zákonný zástupce od pověřené osoby registrační číslo. Zákonný zástupce dítěte se nejprve zúčastní formální
části zápisu, při které prokáže svou totožnost občanským průkazem, předloží vyplněnou a podepsanou žádost
a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat. Pedagogický pracovník zkontroluje správnost údajů v žádosti a zanese tyto údaje do elektronické
tabulky. V dohodnuté době absolvuje dítě orientační test (může absolvovat i v jiném termínu než je zápis – viz
dále v textu) a motivační orientační rozhovor. Zájemci o přijetí dítěte k základnímu vzdělání na ZŠNČP si
předem dohodnou termín testování (viz níže) se zástupkyní pro ZŠ. Účast dítěte na zápisu je dobrovolná,
v případě, že se zákonný zástupce s dítětem nedostaví a dítě se nebude účastnit orientačního testu a
rozhovoru, nebudou mu připsány tyto body (viz dále stanovená kritéria). Veškeré posuzování školní
připravenosti provádí zkušení a kvalifikovaní elementaristé. Na závěr je zákonným zástupcům doporučeno, jak
může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Orientační test a motivační
orientační rozhovor nepřesáhnout dobu 45min.
Předpokládaný počet přijatých dětí je 54, třídy se naplňují do počtu 27 žáků. Pro školní rok 2018/2019 se
otevírají 2 první třídy. V případě přijetí dítěte bude rodičům předána Smlouva o poskytnutí vzdělání. V případě
neuzavření smlouvy do 7.5.2018 bude místo postoupeno dalším zájemcům.
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Ředitelka ZŠNČP stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělání od školního
roku 2018/2019:
ZŠNČP nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodné a přijímání dětí
probíhá na základě výsledku přijímacího řízení. Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení
připravenosti dítěte na vzdělávání v ZŠNČP, která je nezbytná pro zvládnutí specifického školního vzdělávacího
programu ZŠ NČP a rozšířenou výuku cizích jazyků. Orientační posouzení připravenosti je realizováno na
základě ověřovacího testu (pro všechny děti stejného) a motivačního orientačního rozhovoru (obé za účasti
kvalifikované elementaristky). Motivační rozhovor navazuje na ověřovací test a v souladu s věkovými specifiky
předškolních dětí motivační formou doplňuje skutečnosti zjištěné testovou formou. Je součástí ověřování
schopností a připravenosti dítěte pro zvládnutí specifického školního vzdělávacího programu ZŠ NČP. Součástí
zápisu je také rozhovor se zákonným zástupcem dítěte.
Děti jsou přijímány podle získaných bodů v průběhu celého zápisu a přijaty jsou děti s nejvyšším počtem
dosažených bodů. V případě, že dítě není do naší školy přijato, může být umístěno na pozici náhradníka a
zařazeno do první třídy, pokud se v ní uvolní místo. Pokud zákonní zástupci uchazeče doloží vývojovou poruchu
učení svého dítěte kopií posudku ze školského poradenského zařízení, bude na to brán zřetel při ověřovacím
testu a rozhovoru, který bude buď vhodným způsobem upraven nebo odpovídajícím způsobem vyhodnocován.
a) Ověřovací test zaměřený na dovednosti uvedené v bodované tabulce, která je platnou přílohou
tohoto předpisu
40 bodů
b) Motivační orientační rozhovor
zaměřený na komunikativní dovednosti uvedené v bodované
tabulce, která je platnou přílohou tohoto předpisu
10 bodů
c) Německý jazyk – body se přidělují buď za dvojjazyčnost nebo předchozí výuku německého jazyka
v souladu se stanoviskem zřizovatele a účelem pro který byla ZŠNČP založena (tj. podpora českoněmeckého porozumění), znalost nutno doložit.
10 bodů
d) V současné době vzdělávaný sourozenec na Základní škole německo-českého porozumění Gymnáziu
Thomase Manna, o.p.s.
5 bodů
Maximální dosažitelný počet bodů za celý zápis je 65 bodů. V případě, že je ověřovací test a orientační rozhovor
hodnocen celkově pod 25 bodů, nelze dítě do první třídy ZŠNČP zařadit. Vyskytne-li se u několika uchazečů
rovnost bodů tak, že nemohou být všichni přijati, aniž by byl překročen stanovený počet přijímaných žáků,
rozhodne o přijatém dítěti losování za přítomnosti svědků.
Děti, které navštěvují Školičku ZŠNČP, absolvují orientační test v rámci hodin školičky. Ostatní zájemci se
domluví na termínu testování předem mailem u zástupkyně pro ZŠ paní Hany Nápravníkové. Dotazy k zápisu
do ZŠ či dotazy týkající se základní školy mohou zákonní zástupci směřovat na zástupkyni pro ZŠ paní Mgr. Hanu
Nápravníkovou na email: napravnikova@gtmskola.cz
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ředitelka školy, v Praze, dne 28.3.2018
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