Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí,
v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než
jsme byli zvyklí v minulých letech, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale je třeba respektovat mimořádná opatření
vlády a minimalizovat rizika spojená se šířením koronaviru v České republice.
Po konzultaci se zřizovatelem byly podmínky upraveny takto:
Termín zápisu: od úterý 6. dubna 2021 do pátku 16. dubna 2021, vždy od 8:00 do 16:00
hodin
Dokumenty k zápisu:









scan/kopie rodného listu žáka
scan/kopie občanského průkazu zákonného zástupce
scan/kopie dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců)
žádost o přijetí - vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím, podepsat souhlas
se zpracováním osobních údajů
dotazník žáka
žádost o odklad školní docházky - vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím,
podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů
případně dokumenty nutné k odkladu: odborné doporučení lékaře a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Všechny dokumenty budou sloužit pouze pro interní potřebu školy k zápisu do 1. třídy
K doručení žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání zvolte, prosím, pouze jednu
z následujících možností:
1.

přes elektronický systém:

Velmi nám pomůžete, když zvolíte tuto možnost.
Po vyplnění žádosti Vám na Vámi uvedený e-mail přijde spolu s potvrzením přijetí Vaší
žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad také formulář. Žádost o přijetí či Žádost o odklad
doplňte o chybějící údaje přímo v PDF, nebo po vytištění ručně.
Takto doplněný formulář doručte do školy (bez doručení do školy nebude Vaše registrace
dokončena):
2.

osobní datovou schránkou (nebudou přijímány žádosti z datových schránek
zaměstnavatele apod.)

3.

emailem s vlastním elektronickým podpisem na adresu zapis@zskuncova.org (co to
je elektronický podpis)

4.

zašlete poštou na adresu Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 a na obálku
napište Zápis

Pokud vám ani jeden z výše uvedených způsobů nevyhovuje, můžete vyplněné žádosti
o přijetí nebo žádosti o odklad dodat


osobně do schránky, která bude umístěna v mezidveří u vchodu A1, a to každý
pracovní den od 8 do 16 hodin od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Schránku bude za sklem
na recepci hlídat školou pověřená služba, která pouze zajišťuje dohled, aby nemohlo
dojít k poškození schránky nebo zneužití osobních dat. Služba v žádném případě
neposkytuje informace k zápisu, aby nedošlo k osobnímu kontaktu mezi Vámi
a pověřenou osobou. Děkujeme Vám za pochopení. V mezidveří budou k dispozici
i prázdné formuláře žádosti o přijetí, dotazníku žáka i žádosti o odklad školní
docházky.

KRITÉRIA PRO ZÁPIS ŽÁKŮ DO BUDOUCÍHO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přijaty
do budoucích 1. tříd děti ze spádových ulic naší školy, kde mají trvalé bydliště (viz.
seznam spádových ulic) v období zápisu
V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat:
2. Uchazeč s trvalým pobytem v Praze 13 v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává
v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
3. Uchazeč s trvalým pobytem v Praze 13 v době zápisu
4. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a v obci Chýnice na základě dohody
o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi, jehož
sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
5. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a v obci Chýnice na základě dohody
o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi
6. Uchazeč s trvalým pobytem v jiné pražské městské části než Praha 13, jehož
sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
7. Uchazeč s trvalým pobytem v jiné pražské městské části než Praha 13
8. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Praha, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole
(v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
9. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Praha
10. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Praha, jehož sourozenec se již vzdělává v naší
škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

11. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Praha
12. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los

Školský obvod (spádové ulice) Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580:
Bavorská, Bekova, Bessemerova, Flöglova, Františka Janečka, Frimlova, Hábova, Hájčí,
Helsinská, Heranova, Hostinského, Hynka Puce, Chalabalova, Jeremiášova (všechna čísla
Nad Rozvadovskou spojkou), K Brance, Kálikova, Kecova, Ke Skalce, Klementova, Klukovická,
Kocianova, Kopanina, Kovářova, Kuchařova, Kuncova, Laurinova, Líšnická, Lýskova,
Medunova, náměstí Junkových, Ostřicová, Pod Zličínem, Rozvadovská spojka, Sárská,
Siemensova, Skandinávská, Svitákova, Stockholmská, Šostakovičovo náměstí, Šustalova,
U Kašny, Vackova, Vlachova, Vstavačová, Waldesova
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen
se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.
Upozorňujeme, že zároveň platí školským zákonem stanovená podmínka o přednostním
přijímání dětí ze spádových ulic i další kritéria přijímání zveřejněná na webu školy
www.zskuncova.org v kapitole Zápis včetně seznamu spádových ulic školy.
Účastníci a jejich zástupci mají právo podle správního řádu nahlížet do spisu. Této možnosti
můžete využít ve středu 21.4. od 9 do 14 hodin a v pátek 23.4.2021 v době od 9 od 13 hodin
v budově Základní školy Kuncova, Praha 13, Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5, v
kanceláři zástupce ředitele školy. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte předem na emailové adrese p.vanek@zskuncova.org
Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.
V případě nejasností nás kontaktujte emailem na info@zskuncova.org nebo na telefonních
číslech 235 520 975 nebo 235 520 991.
V Praze dne 15.3.2021

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

