Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019
Termín: 10. – 11. 4. 2018
Čas: 14 – 18 hodin
Věk dítěte: 6 let k 31.8.2018
- Dítě narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012
- Dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Věk dítěte : 5let k 31.8.2018
Pokud je dítě přiměřeně a duševně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce
dítěte doloží příslušné vyjádření
- Dosáhne – li věku 6 let od 1.9. do 31.12.2018, vyjádření školského poradenského
zařízení (PPP, SPC)
- Dosáhne – li věku 6 let od 1.1. do 30.6.2018, vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře
Organizace zápisu
K zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech od 14 do 18 hodin vchodem
z ulice Na Čihadle, nezáleží na pořadí. Pokud přijde najednou více zájemců, dostanou
pořadová čísla a bude připravena třída, kde je možné počkat.
Dítě nemusí být u zápisu přítomné, ale vřele to doporučujeme. Zápis probíhá hravou
formou
U zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP, zápisní
lístek, žádost o přijetí nebo žádost o odklad (s potvrzením lékařů) a dotazník k Aj.
Dokumenty jsou k dispozici na www.zshanspaulka.cz, nebo je možné je vyplnit při zápisu
U zápisu je přítomen zástupce vedení školy a učitelé 1. stupně, které je možné využít ke
konzultaci
Zákonný zástupce (případně jeho zástupce, který, který doloží oprávnění dítě zastupovat),
obdrží registrační číslo
Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby se zúčastnili zápisu ve spádové škole, i
když žádají o přijetí i na jiných školách

Kritéria přijetí
Pro školní rok 2018/2019 bude přijato, vzhledem ke kapacitě školy, 75 dětí do tří tříd
1) Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (spádové oblasti) stanoveném obecně
závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. Spádová oblast a seznam ulic jsou uvedeny na
www.zshanspaulka.cz
2) Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, které mají v ZŠ Hanspaulka staršího
sourozence (sourozenec v nižším ročníku má přednost)
3) Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, které nemají ve škole sourozence
4) Děti s trvalým pobytem v blízkém okolí Prahy 6, které již mají v ZŠ Hanspaulka
staršího sourozence (sourozenec v nižším ročníku má přednost)
5) Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praha a v mimopražských obcích
6) Ostatní
O případném rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů, kteří splňují
stejné kritérium, rozhodne veřejné losování za účasti pracovníka MČ Praha 6

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce
Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek
27.4. 2018 v 10:00 hod. formou seznamu registračních čísel, které zákonní zástupci obdrží
u zápisu
Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů,
která běží od následujícího dne od doručení
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm
Magistrát hl. m. Prahy

