
Základní škola a mate řská škola, 
Praha 3, Chel čického 43/2614 

 
ČJ: ZŠ 88/2019  

Vnit řní směrnice – Organizace zápisu, kritéria přijetí žáků do prvních běžných 
tříd, třídy dle § 16 školského zákona (mikrotřídy pro žáky s SPU) a přípravné 
třídy 
 
Zápis do prvních tříd a přípravné třídy se řídí § 36, zákona č. 561/2004 Sb, Školského 
zákona ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zápis se koná centrálně v budově Chelčického (hlavní budova) a to pro obě budovy 
ZŠ v termínu: 3. a 4. dubna v časech 14.00 – 18.00. 
 
V budově Chelčického se otevřou 2 první běžné třídy, případně mikrotřída pro děti 
s SPU na základě doporučení školského poradenského zařízení (10-14 žáků), a 
přípravná třída. V budově Žerotínova bude otevřena jedna první běžná třída při počtu 
minimálně 18 žáků. Všichni přijatí žáci jsou žáci jedné organizace. Ředitel školy si 
vyhrazuje právo otevřít třetí první třídu v budově Chelčického při dostatečném počtu 
žádostí ze spádové oblasti.  
 
Kapacita otevíraných tříd je následujících:  

- běžná třída maximálně 30 žáků, při zohlednění podpůrných opatření žáků ve 
třídě se počet sníží až na 26,  

- mikrotřídy pro děti s SPU 14 žáků,  
- přípravná třída 15 žáků.  

 
Maximální kapacita tříd bude ponížena o děti s podpůrnými opatřeními (žáci cizinci, 
kteří nerozumí českému jazyku, děti s poruchami učení a jinými znevýhodněními 
s doporučením školského poradenského zařízení).  
 
Při zápisu se zákonný zástupce dostaví nejlépe s dítětem, jeho rodným listem a 
svým dokladem totožnosti. Přednostně jsou přijímáni žáci ze spádové oblasti školy, 
další dle níže uvedených kritérií. V případě shody se provádí losování za přítomnosti 
vedení školy a zástupce školské rady případně zřizovatele. Přijímací řízení se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. a zákonem č. 
561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.  

 
Postup školy při rozhodování o přijetí žáků do prvních tříd  
1) Zápis se koná v řádném termínu určeném zřizovatelem. Ředitel školy rozhodne 
na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělání zákonného zástupce dítěte dle 
kritérií (bod 4).  
  



2) Zákonní zástupci jsou vyrozuměni o přijetí žáků zveřejněním seznamu 
přijatých žáků pod registračním číslem, které obdrží u zápisu. Zveřejnění 
přijatých žáků proběhne na veřejně přístupném místě školních budov i webových 
stránkách školy umožňující dálkový přístup do třiceti dnů od zápisu.   

 
3) Rodiče mohou u zápisu sdělit preference výběru budov (Chelčického 43, 
Žerotínova 36). Tento požadavek není nárokový, během zápisu do prvních tříd na něj 
nebude brát žádný zřetel. Rozdělení do tříd proběhne po ukončení správního řízení 
(přijetí/nepříjetí) v květnu – červnu 2018.  

 
4) Do základní školy jsou přijímáni žáci podle následujících kritérií, podle 
kterých je sestaveno pořadí (při shodě pořadí rozhoduje los za přítomnosti 
vedení školy a školské rady případně i zřizovatele):  

 
a) spádová oblast školy určená zřizovatelem  
 
b) sourozenec plní školní docházku v ZŠ a MŠ Chelčického (žák není 

spádové oblasti, ale školu navštěvuje sourozenec)   
c) ostatní uchazeči   

   
 
Odklad školní docházky   
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost doporučena školským poradenským zařízením 
a odborným lékařem (nebo klinickým psychologem). Začátek povinné školní 
docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku.  
 
Přípravná třída 
Do přípravné třídy jsou přijímáni žáci na základě žádosti zákonných zástupců 
s odkladem školní docházky a na doporučení školského poradenského 
pracoviště. Po shromáždění všech podkladů k rozhodování ředitele (především 
rozhodnutí o odkladu) bude zahájeno správní řízení se všemi žadateli. Termín předání 
žádostí je nejpozději do pátku 26. dubna 2019.  
V případě většího zájmu budou žáci vybíráni dle níže uvedených kritérií. V případě 
shody budou losováni za přítomnosti zástupce školské rady a vedení školy.  
 
Přednostně jsou přijímáni žáci v tomto pořadí dle těchto kritérií: 
 
1) bydliště má ve spádové oblasti školy, byl ve škole u zápisu do první třídy (odklad školní 

docházky)    50 bodů  
2) bydliště nemá ve spádové oblasti školy, ale spadá do městské části Prahy 3  -   30 bodů  



    
3) z jiné městské části mimo Prahu 3    - 20 bodů       

            
4) sourozenec je žákem školy    - 15 bodů      

 
        

Spádová oblast školy  
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Baranova, Blahoslavova, 
Bořivojova – sudá č. 2 – 32 Černínova Českobratrská Domažlická Hájkova Jeseniova – lichá č. 1 – 
83, sudá č. 2 – 60, Jičínská – lichá č. 9 – 51 Kališnická Ke kapslovně Koldínova Komenského 
náměstí Koněvova – lichá č. 15 – 101, sudá č. 30 – 106 Křišťanova Lucemburská – lichá č. od 27 
výše, sudá 32 a výše Lukášova, náměstí Barikád, Olšanská, Ostromečská, Pitterova, Pod 
Parukářkou, Přemyslovská – lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše, Radhošťská – všechna sudá 
čísla, Sauerova, Sudoměřská, Táboritská – sudá č. od 20 výše, Tovačovského, V kapslovně, 
Žerotínova, Žižkovo náměstí; 
 
Správní řízení je zahájeno podáním přihlášky a řídí se § 44 zákona č.500/2004 Sb.,Správní řád v platném znění. Každý 
účastník správního řízení má možnost se seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle § 36, 
zákona č.500/2004 Sb., Správní řád,) ve dnech 8.-12.4.2019  v době od 8.00 do 11,30, 13.00-15.00 hodin v kanceláři 
školy nejlépe po předchozí domluvě. 
 
 
 
 
V Praze dne 23. ledna 2019  
 
 

PhDr. Pavel Ostap 
Ředitel školy 

 


