
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 
 

Dle § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k povinné školní 

docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku. 

 

Termín zápisu: 21. 4. 2021 -  8.00 – 18.00 

Místo konání: budova Jindřišská 32, Praha 1 
Žádosti je možno zasílat během celého měsíce dubna, tedy od 1. – 30. 4. 2021. Pokud to 

epidemiologická situace dovolí, 21. 4. 2021 by se dostavily děti k zápisu. Zákon však 

nevyžaduje fyzickou přítomnost dítěte u zápisu, tudíž je fyzická přítomnost dítěte zcela 

rovna pouze zaslané žádosti o přijetí. 

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz (cestovní pas) zákonného 

zástupce. Pokud se dítě fyzicky zápisu neúčastní, je nutno zaslat kopii či sken rodného 

listu dítěte, kopii OP nebo cestovního dokladu zákonného zástupce (lze též osobně 

donést k nahlédnutí) a doklad o trvalém bydlišti (u cizinců o trvalém pobytu) dítěte. Po 

skončení zápisu budou zaslané skeny a kopie skartovány. 

 V souladu s § 36 školského zákona bude ředitel školy přednostně přijímat děti k základnímu 

vzdělávání podle následujících kritérií:  

 Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném 

školském obvodu základní školy ZŠ Vodičkova 

 Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části 

Praha 1 

 Dítě, jehož starší sourozenec se ve škole již vzdělává 

 

Maximální počet přijatých dětí: 46 

 

V počtu přijímaných žáků je ředitel školy limitován prostorovými možnostmi školní budovy 

určené žákům 1. a 2. tříd – Jindřišská 32.  

 

Pořadí zaevidovaných žádostí nemá vliv na přijetí dítěte. 

 

V průběhu zápisu nebude škola u dítěte zjišťovat dosaženou úroveň rozvoje ve všech 

vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat maximálně 20 minut a 

půjde především o motivaci dítěte pro školní docházku a o orientační posouzení jeho školní 

připravenosti. Souhlas s touto motivační částí zápisu dává zákonný zástupce dítěte a může být 

přítomen u všech aktivit dítěte s pedagogickým pracovníkem. V průběhu formální části zápisu 

žádá zákonný zástupce dítěte o zápis dítěte k plnění školní docházky. 

 

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit k povinné školní docházce dítě, které dosáhne věku 

šesti let do zahájení daného školního roku – do 1. září 2021.  
K povinné školní docházce může být přijaté i dítě, které dosáhne věku šesti let v období od 

září do června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 

požádá-li o to zákonný zástupce. V takovém případě musí zákonný zástupce přiložit 

k žádosti následující přílohy: 

 v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince je podmínkou pro 

přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 



 v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června je podmínkou pro 

přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

 

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi danými Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání doporučujeme do zahájení povinné 

školní docházky pracovat s dítětem dle „Desatera pro rodiče dětí předškolního věku“ – viz 

webové stránky školy. 

 
Se školskými obvody jednotlivých základních škol se můžete seznámit na: 

 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol   
 

Zápis do 1. ročníku probíhá podle správního řízení, na které se podle § 165 odst. 2 školského zákona vztahuje 

správní řád.  

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 

věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. Zápis se týká dětí narozených v období: 

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dále dětí, které přicházejí po odkladu. 

 

Zákonný zástupce dítěte musí podat: 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

nebo 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

 

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce /tzn. účastní se letošního zápisu/, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.  

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 

je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 

je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

http://www.praha1.cz/cps/skolstvi-obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zs.html


 

 

  

 

Odklad povinné školní docházky  
 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 

zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy podle § 37 školského zákona takovému 

dítěti začátek povinné školní docházky o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 

posouzením: 

 příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo 

 příslušného školského poradenského zařízení a klinického psychologa 

Nejdéle lze začátek povinné školní docházky odložit do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 

V případě, že ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, musí zákonný 

zástupce respektovat povinnost předškolního vzdělávání, která je daná § 34a školského 

zákona. Možnosti plnění předškolního vzdělávání v takovém případě jsou: 

 pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy (v pracovních dnech) 

 individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do mateřské školy 

 vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy či ve třídě přípravného stupně 

základní školy speciální 

 vzdělávání v zahraniční škole na území ČR 

Pokud se u žáka v prvním roce plnění školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo 

duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit 

začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

 

Vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí k povinné školní docházce v dané ZŠ 
 

Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve správním řízení dle § 165 

školského zákona. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele 

školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává 

zákonný zástupce ke krajskému úřadu příslušného kraje, kde sídlí základní škola, 

prostřednictvím ředitele konkrétní základní školy. V souvislosti s tímto žádáme zákonné 

zástupce, kteří spolu trvale nežijí, aby skutečně ve shodě prodiskutovali výběr základní 

školy a pokud možno vybrali takovou školu, na níž se oba shodnou. 

 

Pokud bude počet uchazečů převyšovat možný počet přijatých dětí (46), bude provedeno 

losování. Termín losování bude sdělen s dostatečným předstihem, bude veřejně 

přístupný zákonným zástupcům a bude se konat za přítomnosti zástupce zřizovatele – 

MČ Praha 1. Losování se týká dětí, které nesplňují výše uvedená kritéria přijetí. Pokud 

by počet dětí splňujících kritéria přesáhl počet 46, muselo by proběhnout losování i mezi 

nimi za výše uvedených podmínek. 

 

Přípravná třída § 47 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění poslední novely č. 

46/2019 – pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u 

kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně 



jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Maximální 

povolený počet dětí v přípravné třídě je 15 dětí. 

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy 

 přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem 

trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském 

obvodu základní školy 

 přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem 

trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části 

 dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu 

základní školy 

 dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části 

 

K žádosti o přijetí do přípravné třídy musí být připojeno doporučení školského 

poradenského zařízení – pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního 

pedagogického centra (SPC) 

 

 

Podání žádostí k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy 

 

Žádosti k přijetí dítěte do 1. třídy nebo do přípravné třídy lze podat: 

 

 do datové schránky školy – vtz44ca 

 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – pokud zákonný zástupce 

elektronický podpis nemá, musí přijít do 5 dnů od poslání žádosti potvrdit svým 

podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží 

 poštou 

 osobním podáním ve škole  

a) žádost odevzdat ve vrátnici v budově Vodičkova 22/683 

b) žádost odevzdat v 1. patře v kanceláři v budově Vodičkova 22/683 

 

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby s žádostí poskytli i všechny potřebné dokumenty 

(viz výše), jinak bude muset škola přerušit správní řízení a zákonné zástupce vyzvat 

k doplnění. 

 

 

                                      Mgr. Dagmar Zelená 

                                             ředitelka školy 

 

 


