Křesťanská základní škola a mateřská škola Litoměřice
Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice
IČO: 01315391

Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/22
Milí rodiče,
zápis do 1. třídy v Křesťanské ZŠ Litoměřice proběhne v termínu 15. dubna a
29. dubna 2021. Je určen pro děti narozené do 31. 8. 2015.
 Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 Nejlepší vhodnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
 Motivační část zápisu dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání nabízí naše škola dětem a rodičům na bázi dobrovolnosti
s využitím on-line přenosu. Vždy však po telefonické domluvě.
 Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádané setkání se
zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy,
vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19
bude forma zápisu následovná:

Žádost (viz níže), dotazník (viz níže) a scan/kopii rodného listu dítěte
doručíte do ZŠ nejlépe do 15. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole za platných protiepidemických opatření
- vložením do schránky či osobním předáním do 15. 4. do 17 hodin
Adresa školy: Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice
ID datové schránky: unzmbsh
Mail školy: Klubicko.MS@gmail.com

Dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, upřednostňujeme osobní podání za
dodržení platných protiepidemických opatření (respirátor, dezinfekce rukou,
odstupy).
Do prvního ročníku může být přijato 11 žáků.
O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kapacitu,
koncepci školy a kritéria.

Zápis pro školní rok 2021/22
Kritéria
Posilování sourozeneckých vazeb
Uchazeč má sourozence v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice – viz školní matrika

Dítě absolvuje povinné předškolní vzdělávání v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice.

Soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání dané koncepcí školy.

Pokud počet přihlášených převyšuje kapacitu školy, rozhodne los.

Je nutné, aby se rodiče seznámili s koncepcí školy a ceníkem za docházku
dítěte.

Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením
pedagogicko-psychologické poradny či SPC. Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6.
2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a
odborného lékaře.

Žádáte-li o odklad školní docházky, předložte:
a) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
b) doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického
psychologa.
Pokud v současné pandemické situace doporučení nemáte, dodáte je, co
nejdříve to bude možné.
Dle ustanovení § 37 odst. odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně
požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad z důvodu nedostatečné
tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského
poradenského zařízení a odborného lékaře. Rodiče by měli v dostatečném předstihu
projednat (např. s učitelkami mateřských škol) potřebu výše uvedeného odkladu pro jejich
dítě.

 Žádost o odklad školní docházky (viz níže)
Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v
naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez
elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil
originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou). Doklady dodané k
žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému
dítěti (občanský průkaz) nebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou
skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění.

Způsob doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se oznamuje
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s
výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejné desce
školy a na webových stránkách školy - zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí za oznámená.
Seznam bude zveřejněn nejméně 15 dnů.
Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den
začíná běžet lhůta pro odvolání. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu

Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Do spisu je možno nahlédnout 22. 4. 2021, od 14 – 16 hodin.

Těšíme se na Vás u zápisu.
Schůzka rodičů budoucích prvňáků bude zřejmě koncem června nebo
počátkem července.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Přijetí žáka v průběhu roku:
- pohovor s rodiči
- soulad dané rodiny s principy a nastavením školy
- zkušební den/dny dítěte ve škole
Je nutné, aby se rodiče seznámili s koncepcí školy, křesťanským nastavením
školy a ceníkem za docházku dítěte.

Cizinci žijící na území ČR předloží či zašlou kopii dokladu o narození dítěte, státní příslušnosti
a dokladu o povolení k pobytu v ČR.
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat.

V Litoměřicích, dne 30. března 2021

Hana Kimmerová, DiS.,
ředitelka školy

