Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva, v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID -19, opatření k organizaci
zápisů. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů.
Z tohoto důvodu se bohužel neuskuteční motivační část zápisu.

Zápis proběhne prostřednictvím aplikace Zápisy Online.
Řádný zápis je určen dětem, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let a dále dětem, kterým byl v minulém
roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.
Zápis proběhne prostřednictvím aplikace Zápisy Online, která bude přístupná na stránkách školy
od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
Zákonný zástupce vyplní „Přihlášku do 1. ročníku ZŠ“. Po odeslání vyplněné přihlášky obdrží e-mail
s potvrzením o elektronické registraci včetně přidělení registračního čísla. V potvrzovacím e-mailu
budou současně rodiče vyzváni k vyplnění Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku.
Termín odevzdání podepsaných žádostí o zápis dítěte do 1. ročníku škole je stanoven na 23. 4. 2021.
Originál žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
-

do datové schránky: 75i2tc8
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu
svetlana.vojtova@krimicka.cz
poštou
osobním podáním ve škole po předchozí domluvě na adrese info@krimicka.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné aby ji
do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad, bude vyzván rovněž v e-mailu k vyplnění
Žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný
zástupce s vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo
klinického psychologa doručí škole nejpozději do 30.4.2021.
Údaje uvedené v Žádosti o zápis budou ověřeny na základě předložení originálních dokladů na
červnové schůzce. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce) předloží občanský průkaz (cizinci
příp. cestovní pas s potvrzením trvalého pobytu) a rodný list dítěte.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách
školy a u vstupu do budovy školy do konce května 2021.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy. Při větším počtu žádostí budeme postupovat podle
následujících kritérií:
1. trvalý pobyt ve spádové oblasti školy (Pokud ve spádové oblasti bydlíte a nemáte zde trvalý
pobyt, můžete tuto skutečnost doložit nájemní smlouvou.)
2. sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvuje naši školu
3. trvalý pobyt na území Prahy 15
4. sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu
5. děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu 2021,
předpokládáme 7.6.2021.
Seznam spádových ulic:
Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Boloňská
Dačická
Dubská
Dýšinská
Ejpovická
Holoubkovská
K Měcholupům
Kaznějovská
Kožlanská
Křimická
Na Kameni
Na Křečku č. 59, 63, 64, 109, 143 – 146, 150
Ovesná
Ravennská
Stadická
U Statku
V Aleji
Za Zastávkou

