
10 nejčastějších otázek a odpovědi na ně 

1. Co můžeme udělat pro to, aby bylo naše dítě přijato do vaší školy, i když nejsme z vaší spádové 

oblasti? 

Podle platné legislativy jsme povinni řídit se zveřejněnými kritérii. Nejdříve tedy musíme uspokojit 

zájemce z naší spádové oblasti, dále přijímáme sourozence současných žáků a z ostatních zájemců 

losujeme, protože zájem převyšuje naše možnosti. Nezbývá, než doufat, protože „spádová turistika“ se 

nám nelíbí. Všem zájemcům mimo spádovou oblast doporučujeme zapsat dítě jak na spádovou školu, 

tak na školu preferovanou. Pokud bude dítě přijato na školu preferovanou, zákonní zástupci pak odstoupí 

ze správního řízení na škole spádové – oznámí neprodleně této škole, že je dítě přijato jinde.  

 

2. Co je třeba k zápisu přinést? 

Rodný list dítěte a doklad o bydlišti dítěte. Výpis z evidence obyvatel máme. 

 

3. Jak zápis probíhá? 

 Zápis má dvě části – administrativní, protože se jedná o správní řízení (to je část, která se týká zákonných 

zástupců žáků) a vlastní zápis: procházíme s dětmi hravou formou různé úkoly v souladu s 

předpokládanou školní zralostí. Celý zápis trvá max. 30 minut. Abyste se vyhnuli frontám, 

doporučujeme využít rezervační systém, který spustíme cca 14 dní před zápisem, a přicházet 

s vyplněnou žádostí, která bude dostupná na webových stránkách školy. 

 

4. Co máme dělat, když uvažujeme pro své dítě o  odkladu školní docházky? 

 Informace o tom, zda je to skutečně třeba, vám jistě poskytnou paní učitelky ze školky. Rozhodnete-li 

se pro odklad, objednejte se ve školském poradenském zařízení (obvykle v pedagogicko psychologické 

poradně) na vyšetření, objednací lhůty jsou dlouhé. Dále je třeba požádat o písemné doporučení odkladu 

odborného (obvykle dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Dostavíte se k zápisu a předáte nám 

žádost o odklad. Ideální je, když už k této žádosti předáte i doporučení z poradny a od lékaře. Pokud to 

není možné, potřebujeme tato doporučení co nejdříve, protože teprve pak můžeme vydat rozhodnutí.   

 

5. Co máme dělat, když uvažujeme o tom, že požádáme o přijetí do přípravné třídy? 

Přednostně vyhovujeme žádostem, kdy zákonní zástupci žádají současně o odklad školní docházky 

(podávají současně 2 žádosti). Je třeba postupovat tak, jak je uvedeno v předchozí odpovědi s tím, že 

doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře se týkají nejen odkladu, ale i přijetí do 

přípravné třídy.  

 

6. Musíme se účastnit všech čtyř setkání v rámci programu Předškoláček Edeňáček? 

Program má za cíl usnadnit adaptaci dětí na školní prostředí. Účast na něm je zcela dobrovolná  a není  

 kritériem pro přijetí do školy.  

 

7. Kdy máme sdělit škole zájem o výuku písma Comenia Script a matematiku prof. Hejného? 

Budeme se vás na to ptát při zápisu a pokusíme se vyhovět.  

 

8. Je možné, aby moje dítě chodilo do třídy s kamarádem/kamarádkou ze školky? 

I na to se budeme ptát u zápisu a pokusíme se vyhovět.  

 

9. Co znamená, že je vaše škola sportovní? 

V rámci projektu Zdravá škola podporujeme různými způsoby kladný vztah našich žáků ke sportu a 

rozvoj jejich sportovních dovedností. 

 

10. Které paní učitelky budou učit v prvních třídách? 

Ty nejlepší .  


