Informace k zápisu do 1. tříd
Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeno 5 prvních tříd. Vzniknou 4 samostatné třídy
a 16 dětí zapsaných do Montessori bude rozděleno do dvou již existujících věkově smíšených
skupin M1 a M2.
Podle personálních možností školy budou děti zapisovány do tříd s dvojjazyčnou výukou
AJ-CLIL, Hejného matematikou, klasickou matematikou a výukou čtení metodou genetickou
nebo analyticko-syntetickou. Více informací o zaměření školy, šk. vzdělávacím programu
a učebních plánech naleznete na webu školy.
Termín zápisu: 9. a 10. dubna 2019
Zápis do tříd Montessori a do tříd s rozšířenou výukou Aj metodou Clil, proběhne v budově
Květňák II. (Schulhoffova 844) v době od 12:00 do 18:00 h – pouze pro rezervované
termíny v rezervačním systému na webu školy.
Zápis do ostatních tříd a pro nerezervované termíny proběhne v budově Květňák I.
(Květnového vítězství 1554) v době od 14:00 do 18:00 h.
K zápisu se dostaví děti:
-

které dovrší do 31. 8. 2019 šest let věku
děti po odkladu školní docházky
děti narozené 1. 9. 2013 - 31. 6. 2014, pokud splní zákonné podmínky
(„nešestileté děti“)

Průběh zápisu:





je možné si zarezervovat na webových stránkách školy přesný čas zápisu
rezervační systém bude zpřístupněn k přihlašování od 8.3.
u zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte
je možné si přinést již vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list
do 1. třídy. Oba formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy
Vaše dotazy (nevyplněné údaje) Vám zodpoví, vysvětlí a doplní s Vámi p. učitelka
u zápisu.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ Květnového vítězství 1554:
Na školní rok 2019/20 stanovila škola tato kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni
v tomto pořadí:
1. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském
(spádovém) obvodu ZŠ Květnového vítězství 1554 stanovené obecně závaznou
vyhláškou hl. m. Prahy.
2. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části
Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554

3. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části
Praha 11.
4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území Městské části Praha 11, jejichž starší
sourozenec je žákem ZŠ Květnového vítězství 1554
5. Děti s místem trvalého pobytu mimo území Městské části Praha 11
Spádová oblast ZŠ Květnového vítězství 1554
Informace o spádové oblasti školy naleznete na:
https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/

Informace k odkladu povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Písemnou žádost o odklad najdete na webových stránkách školy a k dispozici bude také
u zápisu. Vyplněnou žádost s oběma doporučeními mohou rodiče odevzdat v den zápisu
nebo později, nejdéle však do 30. dubna 2019.
U zápisu se mohou rodiče setkat se členy poradenského týmu (školní psycholožka, výchovná
poradkyně, speciální pedagožka), se kterými mohou konzultovat některé nejasnosti ohledně
školní zralosti a nástupu do školy. Také získají doporučení, jak řešit docházku dítěte v době
odkladu – MŠ nebo přípravná třída.
Informace k přípravné třídě
Pro zařazení dítěte do přípravné třídy je nutné doporučení školského poradenského zařízení
a žádost zákonného zástupce dítěte. Je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení
do této třídy vyrovná jejich vývoj, aby mohly následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu
základní školy. Dítě musí být v posledním roce před zahájením školní docházky nebo mu byl
povolen odklad.
Počet dětí ve třídě je max. 15.
Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve šk. jídelně za stejných podmínek
jako žáci školy.
Předškola
-

-

Pravidelná setkávání zapsaných prvňáčků, zaměřená na základní dovednosti
a kompetence, které jsou prospěšné při vstupu do školy: např. řečové dovednosti,
rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,
předmatematické představy, rozvoj paměti a pozornosti
Přihlašování u zápisu nebo emailem info@kvetnak.cz

