Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Orangery,
s.r.o.
pro školní rok 2021/2022
Zápisy do 1. ročníku se v letošním školním roce budou konat
ONLINE.
Každému zákonnému zástupci dítěte bude po provedení online
rezervace automaticky odesláno e-mailem její potvrzení. Druhým e-mailem
rodič získá odkaz a heslo na online připojení pro zápis. Potvrzení budou
přicházet na e-mail, který zákonný zástupce dítěte uvedl do rezervačního
systému.
Zápis bude probíhat formou video hovoru mezi dítětem a učitelkou
ze ZŠ Orangery.
Termíny online zápisu:
7. 4. 2021 (středa)
8. 4.2021 (čtvrtek)
9. 4.2021 (pátek)
Co budete při zápisu potřebovat:
•

počítač či tablet vybavený kamerou a mikrofonem (případně
sluchátka)

•

nelinkovaný bílý papír velikosti A4

•

pastelky, tužka

•

jeden doklad totožnosti

V rámci zápisu proběhne rozhovor se zákonným zástupcem, který se
prokáže platným občanským průkazem, rozhovor s dítětem a ověření jeho
školní připravenosti. Předpokládaná délka zápisu je 20 minut.
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ZÁPIS A JEHO NÁLEŽITOSTI
O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje jednatelka a ředitelka školy
na základě kritérií a s ohledem na kapacitu školy.

1. kritérium:
Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Orangery, s.r.o.
2. kritérium:
Dítě, jehož sourozenec navštěvuje jesle, MŠ nebo ZŠ Orangery, s.r.o.
Výsledky zápisu zveřejní ředitelka školy pod přiděleným
registračním číslem na vstupních dveřích ZŠ Orangery, Národních hrdinů
312 ze strany od ulice a na webových stránkách školy zs.orangery.cz.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí – ředitelka školy vydá správní rozhodnutí,
které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení. Rozhodnutí o
nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou.
V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitelka školy
moci rozhodnout, využije transparentní losování (s ohledem na
platnou legislativu, je to nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob).

Jak postupovat
Zápis se týká všech dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku a také
dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky ve školním roce 2020/2021.
Zákonný zástupce dítěte musí v době od 17. 3. – 15. 4. 2021 podat
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) k základnímu vzdělávání. Formulář
této žádosti je ke stažení na webových stranách školy (záložka Škola –
Dokumenty ke stažení).

ZŠ Orangery s.r.o. | IČ: 05431697 | DIČ: CZ05431697 | tel.: 702 123 451 | e-mail: reditelka-zs@orangery.cz |
zs.orangery.cz

Formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) vyplní zákonný
zástupce a bude podepsán oběma zákonnými zástupci a doručí vedení
školy některým z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy: 7br3s36
2. e-mailem na adresu: reditelka-zs@orangery.cz, ale pouze
s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
3. poštou na adresu školy (ZŠ Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 81,
19012 Praha 9 – Dolní Počernice)
4. osobním podáním do poštovní schránky školy umístěné u vchodu do
budovy ZŠ Orangery ze strany od ulice (Adresa: ZŠ Orangery, s.r.o.,
Národních hrdinů 312, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice)
Po přijetí vyplněného formuláře ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška)
bude ředitelka školy na uvedenou e-mailovou adresu zákonné zástupce
informovat o přidělení registračního čísla pro potřeby zveřejnění
rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání.
Dne 23. 4. 2021 (pátek) bude na webových stranách školy a u vchodu do
budovy školy (č. p. 312) ze strany od ulice zveřejněn seznam přijatých
žáků k základnímu vzdělávání, a to pod přiděleným registračním číslem.
V týdnu od 26. 4. 2021 (pondělí) do 30. 4. 2021 (pátek) vždy
v rozmezí od 14:00 – 17:00 hodin zákonní zástupci osobně dostaví do
budovy školy (ZŠ Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 81, 190 12
Praha 9 – Dolní Počernice) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz k podpisu převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2021/2022 a podpisu
SMLOUVY O VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ ORANGERY.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na ředitelku ZŠ.
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