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Vnitřní předpis pro zápis do přípravné třídy na školní rok 2023/2024

Poučení o zápisu do přípravné třídy

Zápis dítěte do přípravné třídy vychází z ustanovení § 47 zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon). Přípravnou
třídu navštěvuje ve školním roce 2023/2024 dítě, které má odklad školní docházky nebo má plnit povinnou
předškolní docházku v MŠ.

Průběh a forma zápisu

Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte do přípravného ročníku zš. Elektronický
formulář je k dispozici na webu školy - sekce pro zájemce. Žádost se podává elektronicky v průběhu celého
března 2023.

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:
- osobně
- datovou schránkou, ID školy: xinv3qv
- PDF s elektronickým podpisem - mailem na mala@gtmskola.cz
- doporučenou poštou

Registrační číslo bude dětem přiděleno a zasláno emailem spolu s potvrzením o přijetí přihlášky. Tato potvrzení
se zasílají průběžně během celého období.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě posouzení kritérií.

Výsledky zápisu budou do 5.5.2023 zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce školy, rozhodnutí o
nepřijetí budou zasílána rovněž poštou (případně datovou schránkou).

Předpokládaný počet přijatých dětí je 15. V případě přijetí dítěte bude rodičům předána Smlouva o poskytnutí
vzdělání. V případě neuzavření smlouvy do 5.5.2023 bude místo postoupeno dalším zájemcům.
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Ředitelka ZŠNČP stanovila následující kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy ve školním roce
2023/2024:

ZŠNČP nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodné, přijímání dětí
probíhá na základě výsledku přijímacího řízení.

Děti jsou přijímány podle získaných bodů a přijaty jsou děti s nejvyšším počtem dosažených bodů.
V případě, že dítě není do přípravné třídy přijato, může být umístěno na pozici náhradníka.

a) Dítě s povoleným odkladem školní docházky.
1 bod

b ) Sdílení filozofie školy v souladu s prioritami zakladatele školy (tj. zástupce německé menšiny ), tj.
česko- německá dvojjazyčnost, příslušnost k německé menšině  nebo předškolní vzdělávání v NJ.

2 body

c)     V současné době vzdělávaný sourozenec na Základní škole německo-českého porozumění
T.Manna o.p.s. nebo na Gymnáziu T.Manna, z.ú.

1 bod

Maximální dosažitelný počet bodů za celý zápis jsou 4 body. Při rovnosti bodů u dvou a více dětí má při zápisu
do Přípravné třídy přednost dítě s odkladem školní docházky. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů
tak, že nemohou být všichni přijati, aniž by byl překročen stanovený počet přijímaných žáků, rozhodne
losování. Losování proběhne online a bude živě vysíláno.

Dotazy k zápisu do přípravné třídy ZŠ NČP T.Manna, o.p.s. mohou zákonní zástupci směřovat na:
napravnikova@gtmskola.cz

Mgr. H. Nápravníková
ředitelka školy

v Praze, dne 10.1.2023
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