Vážení rodiče,
Přikládáme Vám seznam čtyř základních škol v okolí Přezletic.
Obec Přezletice nemá v současnosti žádnou vlastní ani spádovou základní školu. Původní spádová ZŠ ve Vinoři
obci vypověděla smlouvu s dvouletou výpovědní lhůtou a pro školní rok 2016/2017 smlouva již neplatí.
Přes veškerá jednání se školami v dojezdové vzdálenosti se nepodařilo smlouvu uzavřít.
Obec od počátku roku 2014 připravuje projekt výstavby vlastní devítileté školy, což je však vázáno na získání
financí. Je jisté, že se školu nepodaří pro příští školní rok otevřít.
Základní školy Vinoř, Kbely, Zeleneč, přislíbily možné přijetí žáků Přezletic k povinnému školnímu vzdělání pro
následující školní rok. Přijetí dítěte závisí na kapacitě školy a počtu otevřených tříd.
Máte možnost se na některou z těchto škol přihlásit k zápisu.
Základní školy nemají dle zákona právo odmítnout připustit dítě k zápisu, ani v případě, že není z její spádové
oblasti.
V případě rozhodnutí o nepřijetí žáka je možné a doporučujeme podat odvolání (viz vzor).
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a o jeho výsledku rozhodne nadřízený orgán (v případě
Zelenče stř. kraj, u ostatních uvedených škol rozhoduje Praha)
V případě neúspěchu přijetí žáka z kapacitních důvodů se můžete individuálně obrátit na obec.
Kontakty:
Tel: 286 853 333
e-mail: obec@prezletice.cz
Nejbližší ZŠ a termíny zápisů:

ZŠ Vinoř
Prachovická 340,
190 17 Praha 9- Vinoř

Zápis proběhne v úterý a středu 2. a 3.2.2016 vždy od 13 do 17:30 hodin.
Více informací, formuláře:
http://www.zsvinor.cz/Provozni_a_organizacni_informace-81/Zapis_do_zakladni_skoly_na_skolni_rok_2016_17-723

Základní škola Praha-Kbely
Albrechtická 732
197 00 Praha 9 - Kbely

Zápis do 1. tříd proběhne ve čtvrtek 4. 2. 2016 (14:00 – 18:00) a v pátek 5. 2. 2016 (14:00 – 17:00)
Více informací, formuláře:
http://zskbely.cz/ve-skole/zapis

Základní škola Zeleneč
Kasalova 454
250 91 Zeleneč
Zápis:
1.část : 28.1., 2016 od 14 do 17 hodin v ředitelně školy
Podání přihlášky a dotazníku pro rodiče, které vyplní rodič na místě ve škole, nebo si můžete tento dotazník, respektive
přihlášku stáhnout z našeho webu www.zszelenec.net – pro uchazeče o naši školu – dotazník pro rodiče budoucích žáků
školy a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a předem (i částečně) vyplnit.( s sebou OP a rodný list dítěte )
Obratem dostanete zápisový lístek s číslem, se kterým přijdete k zápisu. Zároveň jméno svého dítěte zapíšete do rozpisu na
zápis dětí.
Pod tímto číslem bude probíhat celý zápis a naleznete jej v konečném seznamu přijatých (nepřijatých) žáků.
2. část: 9. a 10. 2. 2016 od 13 do 17 hodin podle rozpisu viz výše
Více informací, formuláře:
http://www.zszelenec.net/zapis-do-prvniho-rocniku-zs-zelenec/#

Základní škola Edvarda Beneše
nám. Jiřího Berana 500
196 00 Praha 9 – Čakovice
Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech: 2. 2. do 3. 2. vždy od 13:30 do 17:30
Více informací, formuláře:
http://www.zscakovice.cz/zakladni-skola/aktuality/zapis-do-1-trid

