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Zápis do 1.tříd – 3. a 4.2.2015, od 14.00 do 18.00 hod.  
 
 

Informace k zápisu:  
K zápisu k povinné školní docházce se dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, dostaví v 
uvedených dnech do spádové nebo do jiné zvolené školy v doprovodu svého zákonného zástupce všechny děti, včetně 
cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR, které do 31.8. 2015 dovrší 6. rok věku. Zákonný zástupce předloží u 
zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého 
vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa  povoluje ředitel školy. Děti, 
které dovrší 6 let věku v době od 1.9. do 31.12. 2015, mohou být ke školní docházce přijaty výjimečně, na žádost 
zákonného zástupce, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé. Žádost je třeba doložit vyjádřením školského 
poradenského zařízení. Bez tohoto doporučení není přijetí mladšího dítěte možné. U zájemců o zápis do waldorfské třídy 
musí předcházet registrace uchazečů. Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky na školní rok 2014/2015 se 
opakovaně dostaví k zápisu. 
 
V případě vysokého počtu zájemců o přijetí, budou pro rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole 
rozhodující tato kriteria:   
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou  hl.m. Prahy.  
2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.  
3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6. 
4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl.m. Praze je žákem téže školy. 
5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze. 
6. Ostatní zájemci. 
Kritérium pro p řijetí do waldorfské třídy: 
Výsledek vstupního pohovoru (bodové ohodnocení údajů) 
 
- ZŠ Dědina plánuje ve školním roce 2015/2016 otevřít 3 první třídy s max. počtem 75 nastoupivších žáků. 
- Zápis je správním řízením, tj. o přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. 
 
-Každý rodič nebo zákonný zástupce splní zákonem danou povinnost tím, že k zápisu s dítětem, které  
 dosáhne 6 let přijde. O výsledcích zápisu budou rodiče informováni takto:        
             Výsledky zápisu budou zveřejněny 20.2. 2015 od 10:00 hod. 

Var. a) Kladná rozhodnutí o přijetí do školy budou oznámena zveřejněním seznamu přidělených registračních 
čísel na úřední desce školy a webových stránkách školy. 

Var. b) V záporném případě (dítě nebylo přijato), budou rodiče písemně vyrozuměni s patřičným odůvodněním a 
dítě na seznamu uvedeno nebude. 

Var. c) V případě udělování odkladu školní docházky budou rodiče po dodání řádně vyplněné žádosti o odklad 
školní docházky s patřičnými potvrzeními, školou taktéž písemně informováni.  

 
- Přípravné kurzy pro předškoláky proběhnou v měsíci březnu a dubnu v termínech 9., 16., 23. a 30.4. 2015    
  od 15.00 do 16.00 hod.  
- Informační schůzka pro žáky prvních tříd a jejich rodiče proběhne dne 15. 6. 2015 v 17.00 hod.  
- Škola spolupracuje se školním psychologem, Mgr. J.Novákovou z PPP Praha 6, která má v péči žáky  

      s potížemi ve vzdělávání v průběhu školního roku. Bude též přítomna u zápisu dětí 3.2.2015 od 12.00 do 18.00 hod. 
       
 
 

                                                                     Mgr. Mojmír Dunděra - ředitel školy 
 


