
Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o.

Informace o přijímání do Sportovní ZŠ Človíček

od školního roku 2022/2023

 Ředitelka Sportovní ZŠ a MŠ Človíček, s.r.o., Kunická 1568/2, Praha 10, 102 00 stanovila
následující  kritéria,  podle  kterých  bude  postupovat  při  rozhodování  o  přijetí  dětí  do  
1.  ročníku  základní  školy  k  plnění  povinnosti  školní  docházky,  pokud počet  přijatých  žádostí,
podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 18 žáků.

 Zákonný zástupce je dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů
povinen  přihlásit  dítě  k  zápisu  k  povinné  školní  docházce,  a  to  v  době  od  1.  dubna  
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit  povinnou školní docházku ve spádové
škole.

Informace k   zápisu  
 podání Přihlášky ke studiu

 podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

 kopie rodného listu dítěte

 kopii „kartičky pojištěnce“

 čestné prohlášení
Neformální část zápisu (cca 20 minut):

 motivační rozhovor s dítětem (např. o jeho zájmech), který je veden na základě souhlasu
zákonného zástupce

Jako  potvrzení  zájmu  nastoupit  do  Sportovní  ZŠ  Človíček  bereme  zaplacení  zálohy  školného
4.000,-Kč, která bude v případě nástupu odečtena od první platby. Dětem nepřijatým z kapacitních
důvodů bude záloha vrácena v plné výši. V případě nenastoupení záloha propadá. Při nezaplacení
zálohy do 6.4.2022 bude přijat následující uchazeč.

Kritéria
1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu
2. Sourozenci dětí ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
3. Děti navštěvující Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
4. Věk dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu
5. V případě převisu zájmu bude postupováno podle výše uvedených kritérií

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno elektronicky na našich webových stránkách. Budete 
informováni také e-mailem. Škola vydá písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte ke vzdělávání.
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