Zápis a kritéria
pro přijetí dětí do 1. ročníku Základní školy Livingston
pro školní rok 2021/2022
1. Vyplnění a odevzdání přihlášky k zápisu do 1. tříd. Přihlášku je možné doručit
poštou na adresu školy (ZŠ Livingston, Vážská 998/2, 196 00, Praha 9 - Čakovice),
osobně nebo e-mailem (scan vytištěného originálu s podpisy obou zákonných
zástupců). Tato přihláška je předpokladem pro pozvání k zápisu do 1. třídy.
Přihlášku je nutné podat nejpozději do 26. 3. 2021. Bez fotografie dítěte nebude
přihláška akceptována.
2. Absolvování zápisu do ZŠ Livingston, který proběhne v termínu od 1. do 9. dubna
na základě akceptovaných přihlášek. Přesný termín a formu zápisu upřesníme v
návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a související opatření omezující
provoz škol. Zápis proběhne buď standardní prezenční formou, nebo distanční
formou online.
3. Dítě je narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 nebo je dítě ve věku po
řádném odkladu. Je nutné doložit rozhodnutí o odkladu, pokud byl odklad potvrzen
na jiné škole. Později narozené děti přijímáme po předložení patřičné dokumentace.
Děti narozené během období od září do konce prosince 2015 potřebuji vyjádření
školského poradenské zařízení. Děti narozené během období od ledna do konce
června 2016 potřebují navíc ještě vyjádření pediatra.
4. Soulad rodiny s koncepcí školy. Podmínkou je účast rodičů na individuálním
setkání s vedením ZŠ Livingston. Cílem této schůzky je zjistit, zda nabízený způsob
vzdělávání, koncepce a filozofie školy odpovídají a naplňují očekávávání a představy
rodičů. Podkladem pro tuto schůzku je vyplnění on-line dotazníku. Na schůzku je
zapotřebí si rezervovat termín online.
5. Sourozenec/sourozenci dítěte, kteří již navštěvují ZŠ Livingston.

6. Odklad školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. školského zákona). Podání
písemné žádosti zákonných zástupců k rukám ředitelky ZŠ Livingston ideálně v
termínu zápisu společně s doporučením školského poradenského zařízení a pediatra.
Nejpozději však do 23. 4. 2021.
7. Podepsání "Smlouvy o poskytování základního vzdělávání" (podpis obou rodičů a
ředitelky ZŠ Livingston).
8. Maximální počet přijatých dětí je 15.

