ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA WERICHA, PRAHA 6 – ŘEPY
Španielova 19/1111, 163 00 Praha 6 – Řepy

Pokyny k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022
Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání ("Přihlášky") budou
přijímány od 7. 4. 2021 8.00 hodin do 23. 4. 2021 12.00 hodin jedním z těchto
způsobů:
1. Online - přihláška prostřednictvím systému Škola Online, odkaz je funkční v době
přijímání přihlášek. Registrační číslo přidělí systém.
2. Emailem - formulář dostupný na webových stránkách zašlete na adresu zapis@zsjana-wericha.cz, lze použít ověřený elektronický podpis. Registrační číslo obdržíte
obratem.
3. Datovou schránkou – vyplněný formulář dostupný na webových stránkách zašlete
do datové schránky 7p7maxm. Registrační číslo obdržíte obratem.
4. Osobně - vyplněný formulář vytištěný z webových stránek lze doručit do vestibulu
školy v pracovní dny 7. - 23. 4. 2021 od 8 do 12 hodin. V nutných případech je možné
formulář vyplnit na místě. Svoji návštěvu si předem domluvte na tel. 235 314 162.
Registrační číslo obdržíte po předání přihlášky.
5. Poštou - vyplněný formulář vytištěný z webových stránek zasílejte poštou jen
výjimečně - musí být odeslán doporučeně nejpozději 23. 4. 2021. Registrační číslo
obdržíte obratem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Doporučujeme použít jeden ze způsobů uvedených pod čísly 1-3.

Nezapomeňte vyplnit zejména:
1. jméno a příjmení dítěte
2. datum a místo narození dítěte
3. adresu trvalého bydliště dítěte
4. jméno a příjmení zákonného zástupce
5. adresu zákonného zástupce
6. kontaktní údaje zákonného zástupce (email, telefon, případně osobní
datová schránka)
7. byl-li dítěti již v loňském šk. roce udělen odklad šk. docházky
8. bude-li zákonný zástupce žádat odklad šk. docházky*
9. bude-li zákonný zástupce žádat o zařazení do přípravné třídy*
10. třídy sourozenců
Kromě přihlášky je třeba dodat škole kopii nebo sken rodného listu dítěte.
*Formuláře Žádost o odklad povinné školní docházky nebo Žádost o zařazení
do přípravné třídy najdete na webových stránkách a spolu s doporučeními
pediatra a PPP je můžete škole doručit emailem (zapis@zs-jana-wericha.cz),
datovou schránkou, osobně nebo poštou.
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Žáci budou k základnímu vzdělávání v ZŠ Jana Wericha přijati na základě
zveřejněných kritérií.
V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče
splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi
uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele
školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losování a o
výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na
stránkách školy.
Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 28. 4. 2021
na webových stránkách školy a na vývěsce.
Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve vestibulu školy ve dnech 29. 4. – 4.
5. 2021 vždy od 8:00 do 12:00 hodin takto:
29. 4. 2021 pro uchazeče s příjmením s počátečním písmenem A - H
30. 4. 2021 pro uchazeče s příjmením s počátečním písmenem CH - L
3. 5. 2021 pro uchazeče s příjmením s počátečním písmenem M - Ř
4. 5. 2021 pro uchazeče s příjmením s počátečním písmenem S - Ž
Poučení:
Svým podpisem na Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od
školního roku 2021/22 zákonný zástupce potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto
žádostí je ve smyslu §44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené
věci.
a dále, že
-

-

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této
možnosti, stejně jako možnosti nahlédnout do spisu dle § 38 správního řádu,
mohou zákonní zástupci využít dne 22. 04. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin
v budově školy Základní škola Jana Wericha v kanceláři vedení školy. Po
uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu
s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
dle § 36 odst. 4 správního řádu je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu a z něhož je patrná i podoba.
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