Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
Detailní informace k zápisu do 1. ročníku
Termín podání žádosti: 6. 4. - 9. 4. 2021
Termín sběru vyplněných dat (v tuto dobu již není možné podat přihlášku): 12. – 22. 4. 2021
Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd Základní školy, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
(škola s českým vyučovacím jazykem) proběhne v termínu od 6. dubna 2021 (úterý) do 9. dubna
2021 (pátek).
Zápis se uskuteční pouze po formální stránce.
Jak tedy postupovat:
Převedení dokumentů do elektronické podoby:
- všechny dokument naskenujte nebo vyfoťte. Při focení dejte prosím pozor na čitelnost dokumentů.
Doporučujeme fotit na bílém podkladu, který je dostatečně osvícen (použití blesku je někdy
problémem).
Co mám poslat elektronicky, datovou schránkou nebo vhodit do schránky školy:
- žádost o přijetí do prvního ročníku (Zápisový list), kopii rodného listu dítěte, potvrzení o trvalém
bydlišti pokud máte, kopii OP, cizinci potvrzení o druhu pobytu, u dětí narozených po 1. 9. 2021
doporučení akreditovaného poradenského pracoviště, resp. ošetřujícího lékaře.
Jak vše poslat:
- pokud máte datovou schránku jako fyzická osoba, tak do datové schránky školy: 7savm7x
- pokud máte elektronický podpis, podepište žádost tímto podpisem a všechny dokumenty pošlete
jako přílohy emailu na adresu kozova@zs-slovenska.cz.
- pokud nemáte výše uvedené možnosti, pošlete vše jako přílohu emailem na adresu
kozova@zs-slovenska.cz.
- dokumenty v obálce vhoďte do schránky na dveřích školy
Použití služeb České pošty či jiného registrovaného poskytovatele poštovních služeb vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR a omezení pohybu osob NEDOPORUČUJEME.
Následně Vám přijde datovou schránkou nebo emailem potvrzení přijetí žádosti a bude Vám
zasláno číslo jednací, pod kterým je žádost evidována. Žádosti o přijetí budeme postupně
zpracovávat a nejpozději 23. 4. 2021 bychom chtěli zveřejnit seznam přijatých žáků na našich
webových stránkách v sekci Studium / Zápis.
Po zveřejnění seznamu přijatých žáků se rodiče zkontaktují s paní psycholožkou Mgr. Lucií Jirkovou
na adrese jirkova@zs-slovenska.cz a domluví si termín osobního setkání. Následně proběhnou
setkání zákonných zástupců. Plánována jsou na 10. 6. a 15. 6. 2021, bude upraveno dle vývoje
situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného
poradenského zařízení.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného
poradenského zařízení a odborného lékaře.
Kritéria přijetí:
Tato kritéria vycházejí z doporučujícího stanoviska Oddělení regionálního školství Odboru školství,
mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako odvolacího orgánu, které se opírá
o stanovisko správního soudu. Pro školu jsou tato doporučení v rámci správního řízení závazná.
1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu
Základní školy, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 (spádová oblast, resp.
spádová škola).
Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol vydanou MHMP je možno nalézt
na webové stránce http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .
Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno na základě výpisu z evidence obyvatel, který je škole
předáván MČ Praha 2, nebo na základě potvrzení vydaného MČ Praha 2, které předloží zákonný
zástupce dítěte (dále jen zástupce). Toto potvrzení o trvalém bydlišti dítěte je nutné mít pro děti,
které přicházejí po odkladu povinné školní docházky, u dětí, jejichž zákonní zástupci budou žádat o
předčasný zápis, a u dětí, u nichž došlo ke změně trvalého bydliště po 1. 3. 2021.
Pokud počet přihlášených dětí splňujících toto první kritérium překročí kapacitu prvního ročníku (54
dětí), dojde k losování jednacích čísel, pod kterými jsou jednotlivé žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání evidovány, předsedou Školské rady Základní školy, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK,
Praha 2, Slovenská 27. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, nebude přijato
k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 2, Slovenská 27 pro školní rok 2021/2022. Pokud
tato situace nastane, dojde Městskou částí Praha 2 k určení náhradní spádové školy.
2. Dítě, jehož sourozenec se v Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2,
Slovenská 27, již vzdělává (v době zápisu je žákem 1. - 9. ročníku).
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 dětmi, které
splnily 1. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 2. kritérium.
Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno porovnáním s údaji ve školní matrice vedené Základní
školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, výběr bude do
naplnění celkové kapacity prvního ročníku 54 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými
jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato
k základnímu vzdělávání na Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská
27. Losování provede předseda Školské rady Základní školy, Praha 2, Slovenská 27.

3. Ostatní děti.
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 dětmi, které
splnily 1. nebo 2. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 3. kritérium.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily třetí kritérium, výběr bude do
naplnění kapacity celkové kapacity 54 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou
žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato
k základnímu vzdělávání na Základní škole, Fakultní škole Pedag. fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27.
V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není
následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte, tzn. nejprve rozhoduje naplnění
prvního, následně druhého a nakonec třetího kritéria.
Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2021/2022 kapacitu 1. ročníku na celkový počet 54 žáků.
Setkání rodičů budoucích prvňáčků:
Ve dnech 10. 6. 2021 a 15. 6. 2021 vždy od 16:00 hod. proběhnou setkání rodičů budoucích prvňáčků
(přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2021/2022).
Termíny budou případně upraveny dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Žádost o odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit žádost o odklad povinné školní docházky řediteli školy
v den zápisu, t.j. od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021. K žádosti se přikládá doporučující stanovisko
akreditovaného poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a ošetřujícího
odborného lékaře či klinického psychologa. Žádosti o odklad se podávají stejným způsobem jako
žádosti o přijetí. Odklad udělujeme pouze spádovým žákům.

Poučení:
Upozorňujeme, že účastníkem řízení je pouze dítě, které má nárok na vzdělávání. Rodič vystupuje
pouze jako zástupce dítěte.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělávání a jejich zástupci mají dle § 38, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Toto právo bude
umožněno naplnit po předchozí dohodě termínu v ředitelně školy.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělávání a jejich zástupci mají dle § 36, odst. 3 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
před vydáním vlastního rozhodnutí. Této možnosti mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci využít
dne 15. 4. 2021 a 16. 4. 2021 v době od 9:00 do 10:00 v ředitelně školy po předchozí dohodě.
Rádi bychom upozornili, že ve spisech logicky budou pouze materiály, které nám zašlete přes
datovou schránku nebo emailem.

Mgr. Hana Žampová (ředitelka školy)

