
Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní
školy,  Praha 4, Jílovská 1100 pro školní rok 2022 – 2023

Plnění povinné školní docházky je stanoveno § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v
platném znění.

Povinná školní docházka se vztahuje:
• na státní občany České republiky
• na  občany jiného členského  státu  Evropské  unie,  kteří  na  území  České  republiky

pobývají déle než 90 dnů 
• na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají

povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů 
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 
500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

• Zápis do 1. tříd proběhne prezenční formou  v úterý 5.4.2022 a ve středu 6.4.2022
v době od 14:00 do 18:00 hod. Vyplnění zápisového lístku a rezervace času zápisu
bude umožněna 14 dní  předem formou online systému „Zápisy online“

• K zápisu  se  dostaví  dítě  se  zákonným  zástupcem  nebo  zákonný  zástupce  dítěte
narozeného  1.9.2015  –  31.8.2016 (mladší  pouze  s doporučením  školského
poradenského zařízení, případně s doporučením odborného lékaře). Týká se i dětí, u
kterých bude rodič žádat o odklad povinné školní docházky.

• K zápisu je nutno přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, u
cizinců  cestovní  pas  zákonného  zástupce  a  dítěte,  povolení  k pobytu  a  doklad  o
bydlení. 

• Zákonní zástupci  dětí,  kterým byl  povolen odklad v loňském školním roce,  se
dostaví k opakovanému zápisu.

• Žádosti  o  odklad  je  třeba  doložit  doporučením školského poradenského zařízení  a
odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučujeme všem rodičům, kteří
budou  žádat  o  odklad  povinné  školní  docházky,  aby  si  již  nyní  neprodleně
zajistili  termín  vyšetření  v PPP a  u  dětského  lékaře,  aby  mohli  vše  doložit  u
zápisu, nejpozději do 30.4.2022)

• Pro školní rok 2022/2023 budeme otevírat 3 první třídy po 25 žácích (tj. celkem 75
žáků)

• Přijímání dětí se bude řídit vypsanými a zveřejněnými kritérii 

• zápis bude složen ze dvou částí – z formální části (žádost, kontrola údajů) a z řízeného
rozhovoru s dítětem (cca 15 min)



Každé dítě obdrží registrační číslo. Pod těmito čísly bude zveřejněn seznam přijatých a
nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 2. května na webových stránkách
školy  a  na  vstupních  dveřích  do  školy.  Rozhodnutí  o  přijetí  si  rodiče  mohou
vyzvednout v kanceláři  školy od 4. 5. do 15. 5. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí  bude
rodičům zasláno poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

• Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 7.6.2022
od 17.00 ve školní jídelně

• Děti  budou  vzdělávány  podle  ŠVP  „Vzdělání  pro  život“,  kde  je  zakomponována
výuka AJ probíhající  od 1.ročníku (2 hodiny/ týdně) 

• Jak můžete pomoci svým dětem 

•  Věnujte  dítěti  soustředěnou  pozornost  –  při  rozhovoru  s  ním  se  nezabývejte  jinou
činností,  dejte  mu  najevo  zájem,  trpělivě  je  vyslechněte,  projevujte  vstřícnost  a  přívětivé
chování. 
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 
•  Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi  – pěstujte tak jeho samostatnost a
zodpovědnost, rozvíjíte tím motoriku. 
•  Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte. 
•  Upevňujte  prostorovou orientaci  a  pojmy nahoře,  dole,  vlevo,  vpravo,  vpřed,  za  –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
•  Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám. 
•  Trénujte  změny  denního  režimu  související  se  školní  docházkou  –  ranní  vstávání,
odbourávání  odpoledního  spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k  večernímu  spánku  zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky. 
•  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi -  uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi,  vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve
známém prostředí apod.

Na  stránkách  MŠMT  existuje  desatero  pro  rodiče  dětí  předškolního  věku
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku)

V Praze dne 7. 2. 2022
Mgr. Petr Hamáček

ředitel školy
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