
Vážení rodiče, 

zápis do první třídy proběhne  ve dnech  3. a 4. dubna 2019 v přízemí v prostorách školní 
družiny vždy od 13,00 – 18,00 hodin. 

Zápis není v žádném případě pro dítě zkouškou: Probíhá jako rozhovor mezi zapisující paní 
učitelkou a dítětem. Sledujeme výslovnost a slovní zásobu dítěte (např. umí se představit, 
básnička nebo krátké vyprávění), dále zjišťujeme, zda dítě rozeznává barvy a geometrické 
tvary, zda má základní představu matematické řady (1 - 5), může předvést, že již rozeznává 
některá písmenka (ale samozřejmě nemusí). Ověřujeme rovněž grafomotorické dovednosti 
dítěte (kresba postavy, obkreslení předkreslených tvarů, správné držení tužky). Rádi bychom, 
aby si předškolák dokázal zavázat tkaničky u bot. 

Škola může doporučit zvážení odkladu, pokud se dítě při zápisu jeví jako nezralé, ale konečné 
rozhodnutí je vždy na rodičích. Doporučujeme poradit se s paní učitelkou v mateřské škole, 
která je nejlépe schopna odhadnout zralost dítěte. 

Zapisujeme děti narozené do 31. 8. 2013, někdy mohou být zapsané i děti později narozené 
(do 30. 6. 2014). 

V letošním školním roce jsou pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání do naší základní 
školy   

1. Žák má adresu trvalého pobytu ve spádovém obvodu, popř. v obci s dohodou 
uzavřenou se zřizovatelem:                          5 bodů 

Údaj o místu trvalého pobytu občana je adresa, která je u občana vedená v informačním sys-
tému evidence obyvatel jako evidenční adresa jeho pobytu. 

U cizince podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hlášené místo pobytu na území 
ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.) 

2.    Starší sourozenec/sourozenci zapisovaného dítěte jsou a po 1. 9. 2019 budou žáky ZŠ a 
MŠ Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25:               2 body          

3.    Žák má skutečné bydliště ve spádovém obvodu:          1 bod  

 

(Skutečné bydliště občana je adresa, kde se občan opravdu zdržuje s úmyslem žít tam - tedy 
kde člověk skutečně bydlí.) 

V případě rovnosti bodů u žáků bude jejich pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy 
místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou od GPS souřadnic školy k nej-
bližšímu místu obvodu budovy trvalého pobytu dítěte, zaokrouhleno na celé metry, čím 
kratší vzdálenost od školy, tím lepší umístění). 



Školské obvody stanovil Magistrát města Pardubic vyhláškou č. 8/2005 ve znění vyhlášek č. 
5/2006, č.11/2012 a č.11/2013. V příloze přikládáme zmíněnou vyhlášku a přehlednou 
mapku obvodů. 

Vážení rodiče, naše škola otevře jednu první třídu. Věříme ale, že  vyhovíme všem zájemcům 
ze spádové oblasti z blízkého okolí školy a budeme velmi rádi, pokud přijdete k zápisu právě 
do naší školy. 

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

• Zápisní lístek pro školní rok 2019/20.  

• Čestné prohlášení o trvalém bydlišti, pokud bude třeba. 

K zápisu doloží rodiče rodný list dítěte a doklad o jeho bydlišti. Rodič prokáže svou totožnost 
a vztah k dítěti občanským průkazem nebo pasem. Veškeré dokumenty je možné stáhnout 
na webu naší školy a vyplnit doma.  

Výše zmíněné tiskopisy rovněž vyplní rodiče dětí, které měly odklad z loňského roku. Dítě 
se musí znovu k zápisu dostavit. 

   

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky (viz Zápisní lístek – odklad ano-ne), musí 
vyplnit tiskopis – Žádost o odklad školní docházky. Tiskopis můžete stáhnout na webu školy 
nebo vyplníte u zápisu. U zápisu odevzdáte potvrzení z pedagogicko-psychologické 
poradny (dále PPP) a potvrzení od dětského lékaře nebo klinického psychologa.  Žádost o 
odklad, vyjádření PPP a lékaře nebo klinického psychologa  je potřeba odevzdat  ve škole 
během zápisu, nejdéle pak do 31. 5. 2019. 
 

Rozhodnutí o přijetí není automaticky zasíláno, ale je oznámeno následujícím 
způsobem: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na veřejně přístupném místě ve 
škole – v naší škole na vývěsce u vchodu do hlavní budovy a na webových stránkách školy.  

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je v naší škole stanoven na dny:  pátek 12. dubna 2019. 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. 
Pro tyto účely bude každému dítěti při zápisu přiděleno  

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhoto-
veno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude 
rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče mohou požádat o jeho vydání v kanceláři 
školy v týdnu od 13. května do 27. května 2019. 

Všechny potřebné formuláře budou k dispozici u zápisu, můžete si je rovněž stáhnout. 

 


