
       Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí k základnímu 
vzdělávání   

 

 
1. Organizace zápisu 

 

1.1 Termín zápisu  
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna  
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.  

 
Termín zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 je stanoven 

na 3. 4. a 4. 4. 2023 vždy od 13 do 17 hodin. 

 

Pro občany z Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana, je 
termín zápisu stanoven na 1. 6. 2023 od 14.00 do 16.00 hodin.  
 
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,  

 kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 

Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení 

dočasné ochrany. 

 kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 

pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum 

pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým 

štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

 Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.  

 
K zápisu je nutné se registrovat buď elektronicky na webových stránkách 

školy, nebo osobně ve škole v den zápisu.  
Při registraci obdrží zákonný zástupce registrační kód. 

Elektronická registrace k zápisu bude spuštěna 15. 3. v 14.00.  
Nenahrazuje podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  

 
Zápis se bude skládat ze dvou částí  - z části formální (vyplnění žádosti, 
ověření údajů) a z posouzení školní připravenosti dítěte.  
 



1.2 Místo zápisu:  
Zápis se koná ve Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, 
Chodovická 2250 
 
1.3 Potřebné dokumenty: 
U zápisu je nutno předložit: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného 
zástupce; v případě nutnosti doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů 
apod.), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém 
roce vydáno. 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. 

 
1.4 Plnění povinnosti školní docházky 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví v doprovodu 
svého zákonného zástupce děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději  
do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, a dále děti, 
kterým byl povolen odklad školní docházky o jeden rok. 
 
1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 
příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do 
konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
 
1.6 Odklad školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona 
ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na 
základě:  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce, doložené doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení  a  doporučujícím posouzením 
odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. 
 
 

 

 

 



1.7. Počet žáků, které je možné přijmout 

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 25 žáky, 
tzn. celkem 50 žáků 
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého 
stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v 
souladu s právními předpisy. 
 
1.8. Ředitel školy rozhodne nejpozději 30 dnů od zahájení správního řízení 

o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce dle následujících 

kritérií:  

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádové 
oblasti školy (viz příloha).  

2. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území 
Praha 20 mimo spádovou oblast školy se starším sourozencem ve škole. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území 
Praha 20 mimo spádovou oblast školy. 

4.  Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (u cizinců 
s místem pobytu v hl.m. Praze) se starším sourozencem ve škole. 

5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (u cizinců 
s místem pobytu v hl.m. Praze). 

6.  Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (u cizinců 
s místem pobytu mimo území hl.m. Prahy) se starším sourozencem ve 
škole. 

7.  Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (u cizinců 
s místem pobytu mimo území hl.m. Prahy). 
  

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až 

do naplnění schválené kapacity školy. V případě, že zájem převýší schválenou kapacitu 

školy, bude výběr v příslušné kategorii proveden losováním za přítomnosti vedení školy, 

zástupce pedagogů, zástupce zřizovatele nebo člena školské rady v ředitelně školy. Termín 

losování a písemný protokol o průběhu losování bude zveřejněn na vývěsce a webových 

stránkách školy.  

 
Seznam registračních kódů dětí přijatých k základnímu vzdělávání bude 
zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu školy.  
 
V případě nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání budou zákonní zástupci 
informování o této skutečnosti doporučeným dopisem na adresu trvalého 
bydliště, případně na jinou korespondenční adresu uvedenou v Žádosti. 
 



2. Průběh zápisu 

 

2.1. Popis formální části zápisu 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá vyplněním 
žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, případně o odklad 
povinné školní docházky dítěte.  
(Žádosti jsou k dispozici na webových stránkách školy). 
 
Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně do protokolu. 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce 
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

 jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

 datum narození, 

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v 
případě cizince místo pobytu žáka), 

 jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, 

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro 
doručování. 

Doplňující informace: 

 telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, datovou 
schránku 

 případně další informace, které zákonní zástupci považují za nutné škole 
sdělit  

 
2.2. Posouzení školní připravenosti dítěte  

Motivační rozhovor s dítětem a plnění dalších praktických činností v trvání do 
15 minut.  
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru a 
dalších činností dítěte pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho školní 
připravenosti. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, 
škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. 
 
2.3. Další informace pro rodiče  
U zápisu rodiče obdrží tyto materiály (jsou k dispozici i na webových stránkách 
školy): 
Desatero pro rodiče předškolního věku  
Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy. 
 
V Praze dne 1. 3. 2023    PhDr. Pavel Wild, ředitel škol 



Spádová oblast  FZŠ Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická  2250, 19300 Praha 9: 

 

Bártlova 

Běluňská – lichá č. 11 – 75, sudá č. 14 – 84 

Bořetická 

Cirkusová 

Čechurova 

Dandova 

Chodovická 

Jizbická 

K Bílému vrchu 

K Palečku 

Karla Tomáše 

Kludských 

Křovinovo nám. 

Libáňská 

Markupova 

Mezi úvozy 

Na Nové silnici 

Na Staré silnici 

Náchodská – lichá č. 195 – 229 a 1623, 

                        sudá č. 208 – 254 a 2754 

Novopacká 

Obchodní 

Ohnišťanská 

Olomoucká 

Otovická 

Pavlišovská 

Placina 

Plkovská 

Podivínská 

Radechovská 

Ruprechtická 

Střelečská 

Štverákova 

Tikovská 

Tlustého 

Třebešovská – lichá č. 99 – 115,  

                           sudá č. 88 – 148, 136A 

U Jeslí 

U Úlů 

U Věže 

U Zimoviště 

U Županských 

V Slavětíně 

Ve Žlíbku 

Vidonická 

Volšovská 

Za Čertousy



 


