Zápis do 1. třídy 2020/2021
proběhne v distanční formě formou losování z doručených přihlášek
On-line registrace do 31. 3. 2020

Přijetí přihlášek k zápisu 1. 4. 2020
Teremín zveřejnění 3. 4. 2020

Termín losování 2. 4. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci bude probíhat zápis do 1. třídy 2020/2021 v distanční formě. Letos máme
skutečně vysoký počet sourozenců, které zvýhodníme a z ostatních uchazečů budeme losovat. Losování
proběhne dne 2. dubna 2020 a provede ho ředitelka školy v přítomnosti zástupců členů školské rady a
školního poradenského pracoviště, nevylosované děti zůstanou na pozici náhradník. Máte-li o naši školu
zájem je nutné dítě (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) písemně přihlásit podle níže uvedených
specifikací. Žádost je na další straně tohoto informačního dokumentu. Doporučujeme podání Žádosti o
přijetí pouze vážným zájemcům.
Kritéria: zvýhodněný sourozenec ve škole, losování, počet přijímaných žáků je 18
Před podáním přihlášky je nutná registrace na školním webu www.zsuniverzum.cz, po které Vám bude
vygenerovaný anonymizovaný kód Vašeho dítěte, ten si pečlivě uschovejte. Poté nám prosím doručte
Žádost o přijetí.
Rodiče, kteří své dítě registrovali dosud nebo rezervovali místo k zápisu, prosím o novou registraci,
vzhledem k odlišné povaze zápisu byl původní zápis stornován.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2.
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.
poštou,
4.
osobní podání (vhození do poštovní schránky školy během 1. dubna od 9,00 do 15,00 hodin):
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
5. Vzhledem k aktuální situaci budeme akceptovat i nascanované Žádosti (s doplněným registračním
číslem) zaslané e-mailem.
Škola nevyžaduje doložení rodných listů.
Na přihlášky doručené po 1. dubnu 2020 nebude brán zřetel.
Z důvodu vládou ČR nařízeného nouzového stavu, kdy má být mj. minimalizován kontakt mezi lidmi, škola
v zájmu zajištění ochrany zdraví všech zúčastněných osob mimořádně neumožní nahlížení do správního
spisu zákonným zástupcům dítěte, když jedinou listinou, který bude správní spis u každého zájemce o přijetí
k základnímu vzdělání na naší škole obsahovat, bude pouze jimi vyplněná žádost o přijetí, děkuji za
pochopení.

Mgr. Markéta Smolařová, MBA
V Praze 19. března 2020

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
v souladu s § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Žádám o přijetí svého dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021
do Soukromé základní školy UNIVERZUM, s. r. o.

Ochrana osobních údajů – informovaný souhlas a poučení:
Škola spravuje osobní údaje žáků a zákonných zástupců v souladu s platnými právními předpisy, a to na základě
informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, při
dodržování podmínek prováděcího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Při vyplňování
přihlášky/žádosti poskytujete své osobní údaje a udělujete škole souhlas s jejich archivací.
Jméno dítěte

*

Datum narození

*

Kontakt pro urychlení
komunikace

Dobrovolný údaj – e-mail, telefonní číslo

Číslo datové schránky – má ji-li zákonný zástupce zřízenou
Korespondenční adresa *

Prohlašuji, že jsem své dítě on-line registroval/a
Číslo registrace:

V Praze dne ……………………………..
________________________________________
Podpis rodičů (zákonných zástupců)

