Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022- 2023
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat v termínu od 20.
do 21. dubna 2022.
Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad povinné školní docházky si vygenerujte pomocí
aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu/.
Při zápisu (20. – 21. 4. 2022) se zákonný zástupce prokáže dokladem totožnosti a
předloží písemnou žádost o přijetí dítěte nebo o odklad povinné školní docházky
s dalšími povinnými přílohami.
Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte paní
Moniku Ježkovou: monika.jezkova@mmp.cz, tel: 466 859 534 na Magistrátě města Pardubic.
V případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.
Přílohy k žádosti o přijetí:
•
•

Kopie rodného listu dítěte – vždy
Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu
školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou
se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost
doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště
dítěte.

Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
•

•
•

•

předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník,
spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání
objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením
vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané
adrese,
doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či
bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a
vlastníka,
doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese
v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2022 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno,
příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím
sdělením urychlíte proces řízení).
Přílohy k žádosti o odklad:
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
•
•

Kopie rodného listu dítěte – vždy
Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

•

Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo
zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám
dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.
Kritéria pro přijetí:
Zákonné kritérium
Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se
zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů
Pomocná kritéria (aktualizace ze dne 26.3.2020)
•
•
•

Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu- 2 body (cyklus Waldorfdůvěra v život 2022)

Cyklus „Waldorf - důvěra v život 2022“ je zahrnut v kritériích přijetí žáka do budoucí první
třídy pro školní rok 2022/2023. Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního
pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení
minimálně dvou účastí zákonného zástupce dítěte na akcích v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v
život 2022”: bezplatné semináře a přednášky pro rodiče o waldorfské pedagogice nebo Den
otevřených dveří.
13. 2. Přednáška Milana Horáka – Sebevýchova pro vychovatele
24. 2. Přednáška Daniela Vychodila – Výchova (nejen) chlapců v Čechách, Moravě a Slezsku
17. 3. Den otevřených dveří + “Škola na zkoušku”
7. 4. Přednáška Táni Smolkové na téma školní zralosti
Termíny přednášek a dnů otevřených dveří jsou zveřejňovány průběžně dle aktuálních
epidemiologických opatření. Sledujte prosím tedy web školy či FB. V případě, že by nebylo
možné konat přednášky či dny otevřených dveří v průběhu měsíců ledna až března 2022
nebude pomocné kritérium Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatněno.
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