
EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1/1860, Praha 4 – Chodov

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do 1. tříd probíhá dle § 36 zákona č.
561/2004 Sb.

Zápis do 1. tříd bude probíhat v těchto
termínech:

12. 4. 2021
13. 4. 2021
14. 4. 2021
15. 4. 2021
16. 4. 2021

Délka zápisu je 20 - 30 min.

Pro přihlášení k zápisu je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu .

Pro přijetí žáka do 1. třídy EDUCAnet Praha s. r. o. jsou zohledněna tato kritéria:

● sourozenec ve škole
● los (je stanovena losovací komise)

Průběh zápisu

1. Zákonný zástupce předá všechny potřebné dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, zprávy z pedagogicko-psychologické poradny či z jiných vyšetření). Poté
s učitelem společně vyplní dotazník.

2. Doporučení pro rodiče.

O výsledku zápisu a přijetí/nepřijetí budou zákonní zástupci informováni e-mailem do dvou dnů po
posledním dni zápisu.

DĚTI MLADŠÍ 6 LET
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Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci dítěte
přihlásit dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o přijetí musí doložit:

● u dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 doporučující vyjádření ze školského
poradenského zařízení

● u dětí narozených od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 doporučující vyjádření ze školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad školní docházky se řídí §37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

● rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (přijetí do 1. třídy)
● vyplnění Žádosti o odklad
● doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
● doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením
zákona č.500/2004 Sb.


