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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hnízdo
v Úněticích, příspěvkové organizace, vyhlašuje zápis
do 1. ročníku ZŠ
Čj: 9/2021

V Úněticích dne 16.3.2021

Zápis k povinné školní docházce se řídí § 36 a další zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v aktuálním znění. Do prvního ročníku základní školy jsou přijímány děti, které dovrší 6 let věku do
31. 8. 2021. Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad povinné školní docházky. Při
žádosti rodičů o předčasný nástup dítěte do školy, budou děti přijímány na základě odborného
posouzení lékaře a doporučení školského poradenského zařízení.
Počet míst v 1. ročníku je stanoven na 20 žáků.
Zápis se koná ve dnech 8. až 23. 4. 2021. Vzhledem k stanovené dostatečně dlouhé lhůtě
konání zápisu, nebude vypsán náhradní termín. Zápis bude uskutečněn bez osobní přítomnosti.
Uskuteční se pouze formální část, tj. předání přihlášky a potřebných dokumentů. Rodný list
dítěte bude doložen pouze v prosté kopii; doklad o povolení odkladu povinné školní docházky ve
školním roce 2020/2021 nebo doklady potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky ve
školním roce 2021/2022 budou předány v originále nebo ověřené kopii.
Přihlášku lze vygenerovat z aplikace Škola online ZDE.
Upřednostňují se následující formy podání:
1. vložením do poštovní schránky školy,
2. prostřednictvím datové schránky (datová schránka: 254k26u),
3. prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem,
4. prostřednictvím pošty obyčejným psaním (nikoliv doporučeným psaním).
Pokud nebude možné využít výše uvedené formy, může zákonný zástupce přinést přihlášku
osobně v době 14-15 h dne 22. dubna 2021 za zvýšených hygienických opatřeních.
Kritéria, podle kterých bude stanoveno pořadí přijímaných dětí:
1. děti s místem trvalého pobytu v obci Únětice,
2. děti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
3. děti s místem trvalého pobytu v místní části Černý Vůl obce Statenice,
4. ostatní děti.
Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají dle 1., poté dle
2. , následně dle 3. a konečně dle 4. kritéria.
Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené do žádosti v době zápisu.
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané
kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno
losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady
za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena při zápisu.
Výsledky zápisu budou zveřejněny v 19. týdnu na webových stránkách a úřední desce školy.
Mgr. Bc. Martina Hovorková

