Instrukce k zápisu do 1. ročníku základní školy
v Univerzitní základní škole a mateřské škole Lvíčata
V Praze dne 15. 4. 2020

1. Prosím, stáhněte si z webové stránky přihlášku, vyplňte ji a následně naskenujte do pdf souboru.
2. Prosím předškoláka o povinné vypracování následujícího zadání: „Nakresli sebe s vybraným členem
rodiny (maminka/tatínek/babička, apod.).“ Obrázek musí být nakreslen pastelkami na bílý papír
formátu A4. Obrázek následně podepište na viditelném místě a naskenujte do pdf souboru.
3. Otevřete si link pro přihlášení, vyplňte požadované údaje, vyberte datum zápisu a nahrajte vaši
přihlášku a kresbu dítěte. Link pro přihlášení bude otevřen od 15. 4. 2020 do 21. 4. 2020 do 18
hodin, anebo do naplnění kapacity. Osobní údaje budou kontrolovány za osobní účasti alespoň
jednoho zákonného zástupce, před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte ke vzděláváni
v UZŠ Lvíčata během 19. kalendářního týdne. Termín bude upřesněn později.
4. Online rozhovory budou probíhat v prostředí Microsoft Teams. Instrukce k instalaci a přihlašovací
údaje vám budou zaslány do 21. 4. 2020 na vámi uvedené e-mailové adresy.
5. Dne 22. 4. 2020 se od 17 do 18 hodin uskuteční společná online schůzka se všemi rodiči v aplikaci
Microsoft Teams. Během této schůzky vám stručně představíme školu a naše vyučující.
6. Samotný zápis se koná ve dnech 23. 4. 2020 a 24. 4. 2020.
7. Další podrobné informace, včetně přesných časů jednotlivých schůzek v online prostředí, vám
budou doručeny písemnou formou na vaše e-mailové adresy.
8. Možnost nahlédnout zápisových archů bude v 19. kalendářním týdnu.
9. Pořadí přijatých dětí bude určeno podle schválených Pravidel pro přijímání žáků do 1. ročníku
základní školy v Univerzitní základní škole a mateřské škole Lvíčata pro školní rok 2020/2021, která
byla schválena Radou zřizovatele UZMŠ Lvíčata dne 31. 3. 2020.
10. Výsledky zápisu budou zveřejněny v 20. kalendářním týdnu na webových stránkách a úřední desce
školy a dále budou zaslány datovou schránkou, anebo na adresu bydliště dítěte.
11. V případě dotazů mi prosím piště na adresu blahova@fel.cvut.cz
S pozdravem
RNDr. Ilona Ali Bláhová Ph.D.
ředitelka UZMŠ Lvíčata

