ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Kutnohorská 36
Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy, 109 00, tel.: 272 700 650, IČ: 70 92 62 80
info@kutnohorska.cz, www.kutnohorska.cz
Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd v Základní škole, Praha 10, Kutnohorská 36 proběhne 3. a 4. dubna 2017 od
13:30 do 18:30 hodin. Děkujeme za Vaši registraci v tabulce ve škole.
K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:
- RODNÝ LIST žáka
- OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce
- kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka
- případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018.
- U dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.
Můžete přinést i předvyplněné formuláře, které budou ke stažení na této stránce.

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v
minulém školním roce povolen odklad.
Zápis dětí, kterým bude 1. září 2017 méně než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. do 31. 12. 2011 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší
povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu
dítěte do školy.
Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu?
(např. v případě nemoci, nachází se mimo území Prahy apod.)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

KRITÉRIA PŘIJETÍ
Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:
1. Žáci ze spádového obvodu Dolní Měcholupy (s trvalým bydlištěm budoucího prvňáčka na
katastrálním území MČ Praha 10 – Dolní Měcholupy)
2. Trvalý pobyt žáka v Praze – mimo katastrální území Prahy 10 – Dolní Měcholupy
3. Trvalý pobyt žáka mimo Prahu
Pokud budou zapisování nespádoví žáci, tak bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence.
Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze.
Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté
dle kritéria 2, a 3. V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z
kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny
přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných,
bude losováno do celkového počtu dvou prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu 48 přijatých
žáků (dle kapacity školy). Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada za přítomnosti člena
vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla žákům přidělena při zápisu.
Těšíme se na setkání.

