SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA) PRAHA S.R.O.
Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Telefon: 281 863 044, 733 123 588
E-mail: praha@1kspa.cz
Zápis v obchodním rejstříku u KOS Praha v oddílu C vložka 50 299 ze dne 24.2.1997
Číslo účtu: 19-4068230257/0100
IČO: 25108476
DIČ: CZ25108476
IZO: 110007786

Praha 17.října 2017
Oznámení o termínech zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
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 stanovuje
ředitelka 1.KŠPA, s.r.o. řádný a dva náhradní termíny konání zápisu do 1. třídy pro školní rok
2018/2019 na:
Pondělí 02.04.2018 od 13.00 do 15.00 hodin (řádný termín),
Pondělíí 09.04.2018 a 16.04.2018 od 13.00 do 15.00 hodin (náhradní termín).
Zápis proběhne v budově školy 1.KŠPA, Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
Ve školním roce 2016/2017 bude ZŠ p
ro 1. ročník otevírat jednu třídu, ŠVP: Škola pro život.
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
1. školní zralost dítěte – zvládnutí úkolů při zápisu
2. podepsaná Smlouva o studiu
3. zaplacené školné dle smlouvy o studiu
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 23.04.2018. Seznam
registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu
školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou v písemné podobě obdrží
rodič při zápise).
Počet přijímaných žáků je 32.
Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání do 1. třídy je max. 16 dětí.
Pokud více uchazečů splní všechna kritéria 1,2,3 současně, ředitelka školy rozhodne o přijetí
či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na základě pořadí přijaté Žádosti o přijetí dítěte k
povinné školní docházce (rozhoduje datum doručení).
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.1kspa.cz/praha/zs).

Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy
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