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V Ondřejově, dne 18. 10. 2013

Z Á P I S D O I. T Ř Í D Y
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONDŘEJOV
Na základě dohody se zřizovatelem stanovuji termín zápisu dětí
do I. třídy naší základní školy, která je součástí Základní školy a
mateřské školy bratří Fričů Ondřejov na pátek 31. 1. 2014
Zápis bude probíhat v prostorách I. patře budovy zdravotního
střediska na detašovaném pracovišti základní školy (I. třída)
v Ondřejově, Průběžná ul. 274, od 9:00 do 16:00 hodin
Žádost o přijetí k povinné školní docházce je třeba vyplnit a
odevzdat nejdéle do 20. 12. 2013
v MŠ Ondřejově (pokud dítě navštěvuje naší MŠ) nebo
prostřednictvím podatelny ZŠ na náměstní 9. května čp. 68,
Ondřejov.
Na základě této Vaší žádosti pak budete pozváni v přesně dohodnutém čase k zápisu, kam
s sebou přinesete:

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a kartičku
zdravotní pojišťovny.
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že naše škola může (vzhledem k nedostatku volných prostor a k velikosti
tříd ) pro příští školní rok 2014/2015 v tuto chvíli otevřít pouze jednu I. třídu o maximálním
počtu 28 žáků, jsem nucen – podobně jako v MŠ - stanovit kritéria pro přijetí žáka do I. třídy.
Tato kritéria byla vypracována po dohodě ve školské radě a byla konzultována a schválena
naším zřizovatelem. Žádám všechny zájemce o zápis dítěte do naší první třídy, aby se
seznámili s kritérii pro přijetí žáka do I. třídy a aby o přijetí usilovali jen vážní zájemci.
Mgr.Karel Blažek, ředitel školy
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Kritéria pro přijetí žáka do I. třídy základní školy
Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov pro školní rok 2014/2015
1. Přednostně jsou přijímány děti, které do 1. 9. 2014 dosáhnou nebo už dosáhly
šesti let věku a které mají trvalý pobyt v Ondřejově (včetně částí Turkovice a
Třemblat), včetně cizinců se schváleným dlouhodobým pobytem. U dětí, které
v Ondřejově dlouhodobě žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, může starosta obce
vystavit potvrzení, že se zde dítě dlouhodobě zdržuje.
2. Pokud se nenaplní kapacita třídy dětmi dle bodu jedna, jsou dále přednostně
přijímány děti, které do 1.9. 2014 dosáhnou nebo už dosáhly šesti let věku,
které patří do „školského obvodu“ naší školy. Do tohoto obvodu patří obce, se
kterými má náš zřizovatel – obec Ondřejov k 25. 1. 2014 podepsanou platnou
smlouvu o „školském obvodu“.
Pokud by nemohly být přijaty všechny děti dle bodu dva, nastoupí pomocná
kritéria dle bodu 4: a až d
3. Pokud se nenaplní kapacita třídy dětmi podle bodu 1 a 2 , budou dále přijímány
děti, které od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 dosáhnout šesti let a jsou
ze „školského obvodu“. Tyto děti musí mít doporučení PPP a doporučení
dětského (odborného) lékaře.
Pokud by nemohly být přijaty všechny děti dle bodu dva, nastoupí pomocná
kritéria dle bodu 1 resp. 2, a 4: a až d
4. Pokud se nenaplní kapacita třídy dětmi podle bodu 1 až 3, budou dále
přijímány děti mimo „školský obvod“ podle těchto kritérií:
a. Děti mají ve škole již staršího sourozence.
b. Děti zaměstnanců školy, obce a dalších firem s pracovištěm
v Ondřejově
c. Děti rodičů zapojených ve školních orgánech a aktivitách (Škamna,
školská rada, sponzorování projektů).
d. Datum a čas podání žádosti o předškolní vzdělávání.
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Poznámky:
1. Zápisu do I. třídy se musí zúčastnit všechny šestileté děti a starší děti, které již měly
odklad povinné školní docházky. A to i tehdy, budou-li žádat o odklad školní
docházky nebo o domácí vzdělávání.
2. Pokud nebudeme moci přijmout všechny děti z kapacitních důvodů, budeme se snažit
ještě společně se zřizovatelem a se starosty obcí „spádového školského obvodu“ najít
do 1. 9. 2014 nějaké řešení, jak otevřít stejně - jako letos - dvě první třídy. Proto
pravděpodobně některým dětem dle bodu 4, 3 a možná i 2 přerušíme přijímací řízení
až do doby definitivního rozhodnutí zřizovatele o kapacitních možnostech školy.
3. O vývoji situace budeme po zápise pravidelně informovat veřejnost v místním tisku a
na webových stránkách školy.

