Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/18
(aktualizace k 1.3.2017)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu
vzdělávání na FZŠ Táborská.
Váš zájem o naši školu nás těší. Děkujeme.

Kdo jsme?
Důležité informace o naší škole (filozofie školy, profil absolventa) naleznete zde.
Rádi Vás však přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédnout do tříd či se přímo zúčastnit výuky
můžete kdykoli po předchozí domluvě s vedením školy. Oficiální „Dny otevřených dveří“ jsou
vyhlášeny na 3. 11. 2016, 17. 1. a 22. 3. 2017 od 9 do 16 hodin. Buďte vítáni.
Kdy je potřeba přijít k zápisu?
Zápis do prvních tříd se uskuteční 4. a 5. dubna 2017 od 14 do 19 hodin.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
Na zápis do prvních tříd na FZŠ Táborská se můžete přihlásit předem. Rezervujte si čas, který Vám
vyhovuje a nebudete muset čekat.
Rezervační systém je dostupný na http://kaminet.cz/taborska/?id=10. Pokud Vám žádný z volných
časů nebude vyhovovat, určitě k nám přijďte v tyto dny i bez rezervace.

Jak bude zápis probíhat?
Formální část zápisu zahrnuje vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným
zástupcem dítěte a její podání ve škole. Žádost můžete přinést již vyplněnou (formulář naleznete
zde).
Motivační část spočívá v rozhovoru pedagogického pracovníka s dítětem a v plnění aktivit, jejichž
cílem je orientačně posoudit úroveň dovedností dítěte. Motivační část probíhá se souhlasem
zákonného zástupce dítěte.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?
O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a
personální možnosti.
Pro školní rok 2017/18 plánujeme otevřít dvě 1. třídy s celkovým počtem 52 dětí.
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku FZŠ Táborská ve školním roce 2017/18 jsou
následující (platí v níže uvedeném pořadí):
1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.
2. Děti s trvalým bydlištěm v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole
vzdělává.
3. Děti s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4.
4. Děti s trvalým bydlištěm v jiné městské části hl. města Prahy a mimo Prahu.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude
pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování
provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou
registrační čísla, která budou dětem přidělena u zápisu.
Spádové ulice základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 4.
Co bude po zápise následovat?
Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od zápisu zveřejníme na úřední desce školy a na
webových stránkách školy registrační čísla přijatých dětí (číslo obdržíte u zápisu). Ve stejné lhůtě
vydáme nepřijatým žákům rozhodnutí o nepřijetí včetně seznámení s postupem při podání
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
V případě přijetí Vás formou návratky požádáme o potvrzení Vašeho úmyslu dát dítě na naši školu.
Program Hurá do školy určený pro předškoláky přijaté na naši školu začíná v týdnu od 24.4.2017.
Bližší informace obdržíte u zápisu.
První třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 od 17.00 hodin ve školní jídelně
(vstup ze školního dvora).
Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?
V takovém případě písemně požádejte v době zápisu (4. a 5. dubna 2017) o odklad povinné školní
docházky svého dítěte o jeden rok (formulář naleznete zde). K žádosti přiložte doporučující

posudek školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1,
2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2017/18, tedy do
konce června 2018? (předčasný zápis)
V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost a přiložte doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku
2017/18) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku
v období leden až červen školního roku 2017/18).
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na zástupkyni ředitele PhDr. Jitku Svobodovou,
tel. 725 044 109, e-mail: jitka.svobodova@zstaborska.cz.

PhDr. Bc. František Prokop
ředitel školy

