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Vnitřní předpis pro zápis do první třídy ZŠNČP na školní rok 2021/2022

Poučení o zápisu do ZŠNČP pro školní rok 2021/2022
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 2021/2022 dítě, které dosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2021, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, může být přijato k plnění
PŠD již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 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) a Doporučením
MŚMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Průběh a forma zápisu
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠNČP se koná od 1.4.2021 do 10.4.2021 bez účasti dětí. O přijetí dítěte
rozhoduje v souladu s organizačním řádem školy výkonný ředitel základní 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 20.4.2021 zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce školy, rozhodnutí o
nepřijetí budou zasílána rovněž poštou (případně datovou schránkou).

Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Elektronický formulář
je k dispozici od 1.4.2021 na webu školy (https://zsncp.cz/4-pro-zajemce). Žádost se podává elektronicky.

Po vyplnění formuláře přijde zákonnému zástupci na email kopie odpovědí.
Dále postupuje zákonný zástupce takto:

- vytiskne kopii,  opatří datem vyplnění a podpisem a doručí do školy jedním z těchto způsobů:
- datovou schránkou, ID školy: xinv3qv
- PDF s elektronickým podpisem mailem na napravnikova@gtmskola.cz
- doporučenou poštou

Spolu s podepsanou kopií předají rodiče i kopii rodného listu dítěte, případně povolení k pobytu.

Registrační číslo bude dětem přiděleno a zasláno mailem spolu s potvrzením o přijetí přihlášky.
Tato potvrzení se zasílají průběžně během celého období.
/ Prosíme zákonné zástupce, aby nepsali maily, zda přihláška dorazila. /

Předpokládaný počet přijatých dětí je 48, třídy se naplňují do počtu 24 žáků. Pro školní rok 2021/2022 se
otevírají 2 první třídy. V případě přijetí dítěte bude rodičům předána Smlouva o poskytnutí vzdělání. V případě
neuzavření smlouvy do 5.5.2021 bude místo postoupeno dalším zájemcům.
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Ředitelka ZŠNČP stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělání od
školního roku 2021/2022:

ZŠNČP nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodné.
Vzhledem k jazykově orientovanému vzdělávacímu programu získávají uchazeči s předchozí jazykovou výukou
němčiny body navíc.

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.

a) 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
česko-německého porozumění, předškolní vzdělávání na zš nčp, atd.) docházku nutno doložit.

10 bodů

b) V současné době vzdělávaný sourozenec na Základní škole německo-českého porozumění nebo
Gymnáziu Thomase Manna, o.p.s. 5 bodů

Maximální dosažitelný počet bodů za celý zápis je 15 bodů. 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. V případě, že uchazeči obdrží nula bodů (tj. bez německého jazyka, bez účasti na
předškolním vzdělávání a bez sourozenců) a v případě dostatečné kapacity, rozhodne o přijatém dítěti losování.
Losování proběhne online a bude živě vysíláno.

Dotazy k zápisu do ZŠ či dotazy týkající se základní školy mohou zákonní zástupci směřovat na výkonnou
ředitelku pro ZŠ paní Mgr. H. Nápravníkovou na email: napravnikova@gtmskola.cz

Mgr. H. Nápravníková
výkonná ředitelka zš nčp

v Praze, dne 15.3.2021
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