Přijímání dětí do základních škol
městské části Praha 13
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Právní úprava základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním Zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
Vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Základní informace a pokyny:


Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení
šestého roku věku.



Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k zápisu do 1. ročníku
základní školy, a to v době od 1. do 30. dubna toho kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku. To platí i pro děti, kterým byl v loňském roce
povolen odklad zahájení povinné školní docházky.

V roce 2021 je termín zápisu stanoven pro všechny základní školy v MČ Praha 13 na dny:
čtvrtek 8. dubna
13:00 – 18: 00
a
pátek 9. dubna
13: 00 – 17:00


Rodiče či zákonní zástupci žádají o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve
školském obvodu, v němž má jejich dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola),
nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru. Žáci s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu jsou však do spádové školy přijímáni přednostně.



Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů.



O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle předem
stanovených kritérií.



Seznam registračních čísel přijatých žáků vyvěšuje škola na veřejně přístupném místě
ve škole a na webu školy, vždy nejméně na dobu 15 dnů.



Po ukončení zápisu vydává ředitel školy případná rozhodnutí o nepřijetí, která jsou
jednotlivým rodičům či zákonným zástupcům zasílána poštou. Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, a to
prostřednictvím příslušné základní školy.



O odklad povinné školní docházky je možné žádat v době zápisu (tj. do 30. dubna).
Aby mohla být žádost posouzena, musí k ní být připojeno doporučení jak příslušného
školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokyny pro zápis – co je potřebné
1. „Žádost o přijetí“
Žádost je možné vyplnit a odeslat škole elektronicky. Pokyny, jak vstoupit do
prostředí systému „Zápisy Online“, najdete na internetových stránkách jednotlivých
škol. Poté, co velmi jednoduše vyplníte všechny potřebné údaje v prostředí Vašeho
internetového prohlížeče, odešlete vyplněnou „Žádost o přijetí“ příslušné škole.
Jelikož je podle předpisů vyžadován podpis zákonného zástupce, nezapomeňte si
Vámi vyplněnou „Žádost o přijetí“ vytisknout. Podepsanou ji škole předáte ve výše
uvedeném termínu.
Zákonný zástupce dítěte si může také opatřit „Žádost o přijetí“ stažením
z internetových stránek www.skolyprahy13.cz, případně v listinné podobě na ÚMČ
Praha 13, odbor školství, nebo v den zápisu přímo ve škole.
Přítomnost samotného dítěte u zápisu je více než vhodná a velmi důležitá.
2. Rodný list dítěte.
3. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně potvrzení o trvalém pobytu
dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky,
doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem
vydaným orgány České republiky.
4. Případná odborná a lékařská doporučení v případě, že se zákonný zástupce rozhodl
požádat o odložení začátku povinné školní docházky.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
Ve škole zákonní zástupci dítěte obdrží:



přidělené registrační číslo
informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům.

