PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 26/2020 ze dne
5. 2. 2020 o školských obvodech spádových základních škol zřizovaných Statutárním městem
Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody základních škol zřizovaných městem Kladnem.
Dle výše uvedeného a dalších předpisů k přijímání žáků do 1. tříd a v souladu s naším školním
vzdělávacím programem dodržujeme níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu a
přijímáme 108 žáků pro školní rok 2020/2021, z toho do 1. trojročí Montessori 28 žáků 1. ročníku.
Škola vzdělává žáky podle těchto dokumentů:
Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Montessori – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Všichni žáci jsou přijímání k základnímu vzdělávání do instituce Základní škola a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633.
Všechny přihlášky k základnímu vzdělávání pro třídy na ZŠ Norská i pro třídu Montessori
v Pařížské ulici se adresují na Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633.

Termíny pro podání přihlášky k základnímu vzdělávání
a) podání přihlášky včetně kopie rodného listu bez osobní účasti zákonného
zástupce je možné v termínech od úterý 14. dubna do soboty 25. dubna 2020
do 12:00 hodin.
Přihlášku je možné doručit:
- do datové schránky školy – číslo datové schránky 57qmeba,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email) – landova.magdalena@zsnorska.cz
- poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Kladno Norská 2633,
27201 Kladno
- doručením zalepené obálky do schránky na budově školy,
- osobním doručením zalepené obálky do vrátnice školy.
b) osobní předání přihlášky včetně kopie rodného listu určené osobě do školy
bude umožněno od pondělí 20. dubna do čtvrtka 23. dubna 2020 od 9:00
do 12 hodin, v pátek 24. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25.
dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin
Informace o určené osobě budou k dispozici ve vrátnici školy.
Rodný list bude zkontrolován na místě.
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Přihlášky je možné stáhnout na webu školy www.4zskladno.cz nebo v tištěné
podobě je možné si je vyzvednout v kanceláři školy, nebo ve vrátnici školy:
- od 14. 4. 2020 do 23. 4. 2020 od 10.00 – 15.00,
- 24. 4. 2020 od 8.00 do 18.00
- 25. 4. 2020 od 9.00 do 12.00.
Pokud žadatel bude podávat přihlášky na více škol, žádáme, aby uvedl pořadí škol,
které preferuje. Děkujeme za tuto informaci, neboť zabrání zbytečným
nesrovnalostem a nepříjemnostem, a především povede k uspokojení opravdového
zájmu o naši školu.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním
v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna,
4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným
ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní
smlouvou),
5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
7. Při otevření třídy s výukou podle programu pedagogiky Montessori:
V případě většího zájmu, než je kapacita 1. trojročí a kapacita školy:
a) zájemci ze spádového obvodu, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu
Montessori,
b) zájemci, kteří mají již v naší organizaci sourozence,
c) zájemci z naší organizace,
d) zájemci z jiné mateřské školy Montessori.
e) V případě vyššího počtu zájemců, než je kapacita v trojročích a kapacita
školy, budou zájemci od bodu c) losováni.

8. Zákonní zástupci žáka mohou požádat o odklad povinné školní docházky v případě, není-li dítě
po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Na základě doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, případně klinického psychologa a na základě
žádosti o odklad povinné školní docházky ředitelka školy rozhoduje o odkladu povinné školní
docházky o jeden rok. V takovém případě ředitelka školy doporučuje zákonnému zástupci
vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy, nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud
lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu
s platnými předpisy.
Podle novely školského zákona se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání oznamuje na
veřejně přístupném místě ve škole způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitelka školy
zveřejní v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na vstupních
dveřích budovy školy a na internetových stránkách školy. Seznam uchazečů, kterým bylo
vyhověno, se uvede pod jejich přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.
Při zápisu zákonný zástupce obdrží registrační číslo uchazeče.
Po té, co škola obdrží přihlášku k základnímu vzdělávání, přidělí uchazeči registrační číslo, které
mu bude zasláno:
a) datovou schránkou, pokud přihláška přišla datovou schránkou,
b) mailem s elektronickým podpisem, pokud přihláška přišla mailem s elektronickým
podpisem,
c) doporučenou poštou, pokud přihláška přišla doporučeně do školy, nebo byla vhozena do
schránky na budově školy,
d) osobním přidělením registračního čísla ve škole, pokud zákonný zástupce přinesl
přihlášku do školy osobně.
Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do spisu, a to
dne 12. 5. 2020 od 9.00 do 10.00 v sekretariátu školy na adrese Norská 2633, 27201 Kladno.
V případě nutnosti zvolit jiný termín budou informace o datu nahlížení do spisu zveřejněny na
stránkách školy a na budově školy.
Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštovní zásilkou do
vlastních rukou.
Spádové ulice:
Americká, Bělehradská, Billundská, Bulharská, Dánská, Finská, Francouzská, Gen. Píky,
Holandská, Jutská, Na Růžovém poli, Norská, Polská, Švédská, Švýcarská, U Masokombinátu, U
Tržnice, Wednesbury.
V Kladně dne 31. 3.2020
Mgr. Daniela Vlčková v.r.
ředitelka školy
Vyvěšeno 1. 4. 2020
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