
                              MEZINÁRODNÍ MONTESSORI JESLE, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DĚTI OD 1,5 DO 12 LET 

Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., sídlo: Na Větrově 445/36, Praha 4, PSČ 142 00, IČ: 28999657 
Adresa ZŠ: V Zatáčce 833, 149 00 00 Praha 4 – Hrnčíře, www.uvrbicek.cz, mail: info@uvrbicek.cz, tel: 604293047  

Oznámení o termínech zápisu pro školní rok 2016/2017 

 

Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o.  
se sídlem Praha 4 – Krč, Na Větrově 445/36, PSČ: 142 00 
IČ: 28999657, RED-IZO: 691002177, ZŠ IZO: 181 055 082 
  
V Praze dne 7.12.2015            Č. j.: ZŠ/007/15 
 
V souladu se zněním odst. 4 §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuji řádné termíny konání 
zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017, a to na:  

úterý 2.2.2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod., 

středa 3.2.2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod., 

čtvrtek 4.2.2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod., 

úterý 9.2.2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod., 

středa 10.2.2016 od 8,30 hod. do 11,00 hod. 

Zápis proběhne v prostorách ZŠ U vrbiček s.r.o., V Zatáčce 833, 148 00 Praha 4 – Hrnčíře. 
 

Prosíme zájemce, aby s námi přesný termín své návštěvy sjednali předem na tel. čísle 604 293 047 nebo 
e-mailem na nina@uvrbicek.cz. 
 

V případě, že zákonným zástupcům dítěte nevyhovuje ze závažných důvodů ani jeden z výše uvedených 
termínů, mohou si s ředitelem školy dojednat individuální termín v jiný pracovní den nejpozději do 
20.2.2016.  
 

U zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 
 
Pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 jsou stanovena tato kritéria: 
1. Dítě navštěvuje, případně navštěvovalo naši mateřskou školu. 
2. Dítě má v naší základní nebo mateřské škole sourozence. 
3. Dítě navštěvovalo jinou Montessori školu. 
4. Očekávání rodičů od školy jsou v souladu se vzdělávacím programem naší školy. 
 
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy a do 28.2.2016 zveřejní seznam 
registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy a na nástěnce ve vstupní 
chodbě školy.  
 
Postup při odkladu školní docházky dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 
1. Je nutné dostavit se k zápisu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a vyzvednout žádost o odklad 
školní docházky. 
2. Ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. 
3. Zákonný zástupce odevzdá škole vyplněnou žádost o odklad školní docházky, jejíž součástí jsou  
dvě odborná posouzení oprávněnosti odkladu, a to příslušným školským poradenským zařízením  
a odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Odborná posouzení je možné doložit do 31.5.2016. 
4. Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.   
 
 
Mgr. Vojtěch Vrba, MBA, v.r.  
ředitel školy 


