Stanovení pravidel pro zápis žáka do ZŠ Lauderových škol
Školní rok 2022/2023
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, Belgická 25, Praha 2
IČ: 69780111
Ředitel školy: Petr Karas
Osoba pověřená zápisem do ZŠ: Tereza Váňová

Základní charakteristiky – podmínky zápisu
Pro školní rok 2022/2023 přijmeme jednu první třídu o kapacitě maximálně 20 žáků.

Právo zákonných zástupců na zápis žáka do naší ZŠ
Pouze dítě splňující obecné podmínky zápisu.

Omezení pro zápis žáků kapacitou školy
Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita školy/třídy, vstupují v platnost další kritéria.
Kritéria platí pro všechny žáky, kteří splňují zákonné požadavky na zápis.
Ředitel školy stanovuje kritéria, která jsou uvedena v následujícím odstavci.

Stanovená kritéria
Kritéria pro posuzování žádostí k zápisu žáka do 1. třídy ZŠ
Jde o případ překročení kapacity školy/třídy. Kritéria se sčítají, odstupňována dle váhy (od nejvyšší):
1) Žáci z mateřské školy LŠ, která je součástí Lauderových škol (u domácího vzdělávání se váha snižuje).
2) Žáci z ostatních komunitních předškolních zařízení při ŽOP.
3) Žáci, kteří mají ve škole (LŠ) sourozence, nebo se jedná o děti absolventů LŠ.
4) Žáci, v jejichž rodině jsou respektovány židovské tradice, resp. sdílejí filozofii a hodnoty židovské školy
a jejího systému vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1,
§ 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem.
• Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam
bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz).
• Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.
• Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.
O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

Relevantní právní dokumenty
Školský zákon
Správní řád

V Praze dne 12. 8. 2021
Petr Karas, ředitel školy

