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ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ A LMŠ NA DVOREČKU 2023/24 

 

Ředitelka Základní školy a lesní mateřské školy Na dvorečku vyhlašuje v souladu s § 46 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 (správní řád) a § 3a, odst. 1, 2, 6, 7 a 8 

vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání v platném znění zápis do 1. třídy základní školy ZŠ a LMŠ 

Na dvorečku pro školní rok 2023/2024. 

1. OBECNÉ INFORMACE 

o Zápis se skládá z formální a procesní části (podrobněji viz Organizace a průběh zápisu). 

o  Zápis se řídí STANOVISKEM MŠMT k přijímání žáků k základnímu vzdělávání na základní 

školy, které jsou zřizovány soukromým subjektem 

o  Předpokládaný počet žáků přijatých pro školní rok 2023/2024 je 12. 

o  Uchazeči mají možnost v rámci zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. V takovém 

případě je třeba k žádosti o zápis přiložit dokumenty podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb. (Vyjádření školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC, vyjádření klinického 

psychologa nebo pediatra, ŽÁDOST O ODKLAD) 

o Zákonný zástupce dítěte může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho 

dalším rozvoji tím, že mu bude aktivně pomáhat splnit požadavky popsané v Desateru pro 

rodiče předškolního věku, které je k dispozici ZDE. 

 

2. ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁPISU 

 
ZÁPIS JE ROZLOŽEN DO DVOU ČÁSTÍ  

Smyslem obou částí zápisu, je získat co nejvíce informací pro posouzení toho, zda může Základní škola a lesní 

mateřská škola Na dvorečku vzhledem k používaným metodám práce být vhodným místem pro rozvoj dítěte a 

zda se očekávání rodičů shoduje s možnostmi školy. V rámci zápisu musí uchazeč dodat všechny potřebné 
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https://drive.google.com/file/d/17pplN31P9vrDypikdkb_9MG7WOPGRW6T/view?usp=sharing
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dokumenty ( výjimkou je dotazník z MŠ, pokud dítě do MŠ fyzicky nedocházelo) a absolvovat obě části zápisu. 

Nedodržení termínů nebo nedodání podkladů ze strany rodičů může být důvodem pro to, že dostanou 

přednost další zájemci. 

 

 

1.ČÁST   

o TERMÍN: 
           5.4. OD 15,00 DO 17,00     
 

o Místo konání:    
Lipence-Dolní Černošice, pozemek školy u řeky Berounky, ul. Nad 
Jezem, naproti tenisovým kurtům                                                

 

Osobní účast dítěte na zápisu je nutná.  

Zápis probíhá v terénu. Je nutné přizpůsobit oblečení momentálním klimatickým podmínkám.  

Z důvodu plynulosti zápisu je nutné si vybrat čas účasti na obou částech zápisu ZDE. 

Uchazeči, kteří nebudou zapsáni na jednotlivé časy v daných dnech zápisu, budou k zápisu připuštěni 
po skončení plánovaných časových intervalů. 

 

o PRŮBĚH 1. ČÁSTI ZÁPISU 

Zákonný zástupce dítěte se společně se svým dítětem v předem vybraném čase dostaví dne 5.4.2023 na 

místo zápisu. 

Při příchodu odevzdá: 

o Kopii rodného listu dítěte 

o Motivační dopis  

o Žádost o přijetí  
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o Vyplněný dotazník – Splnění předpokladů pro přijetí do ZŠ a LMŠ Na dvorečku (vyplňuje zák. 

zástupce dítěte) 

o Vyplněný dotazník z MŠ, ze které dítě přichází / pokud dítě MŠ fyzicky nenavštěvovalo, stačí 

dotazník od rodičů/ 

o Zákonný zástupce u zápisu předloží občanský průkaz k nahlédnutí / pokud nejde dítě k zápisu se 

svým zákonným zástupcem, je nutné doložit ověřenou plnou moc pro osobu, která zákonného 

zástupce zastupuje a umožní mu řešit formální část zápisu/ 

Součástí první části zápisu je ověřování předpokladů účastníků zápisu ke vstupu do ZŠ a LMŠ v souvislosti 

s filozofií a obsahem školního vzdělávacího programu školy. Je v souladu se zájmem dítěte, aby u něj bylo 

ověřeno ještě před nástupem základní školy, že pojetí vzdělávání podle ŠVP je vhodné z hlediska jeho 

osobnostních předpokladů, potřeb i jeho školní připravenosti. Smyslem ověřování je snížit případnou 

školní neúspěšnost dítěte. 

Ověřování probíhá v oblastech školní zralosti. Jednotlivé oblasti jsou bodované (1-4 body), max. počet 

bodů je 16. V rámci ověřování jsou zohledňovány případné speciální vzdělávací potřeby dítěte. 

2.ČÁST   

o TERMÍN: 
11.4. OD 9,00 (I. Skupina) a 13,00 (II. Skupina) 
 

o Místo konání:    
Sraz jednotlivých skupin účastníků zápisu vždy v ulici Komenského, 
Černošice, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie (odtud odchod do terénu. 

Je tedy nutné dodržet čas) 
Zařazení do skupin si vybírá zákonný zástupce uchazeče zápisem do výše vložené tabulky v 1. části 
zápisu. 
 

Osobní účast dítěte na 2. části zápisu je nutná.  

Zápis probíhá v terénu. Je nutné přizpůsobit oblečení momentálním klimatickým podmínkám. Účastníky 2. 

části zápisu čeká 3hodinový pobyt v terénu (krátký výlet, společné aktivity v terénu). Je tedy vhodné 

účastníky vybavit batůžkem s pláštěnkou, svačinou a pitím. 
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Součástí druhé části zápisu je ověřování předpokladů účastníků zápisu ke vstupu do ZŠ a LMŠ v souvislosti 

s filozofií a školním vzdělávacích programem školy.  

3. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU 

 

Po ukončení 2. části zápisu a obdržení žádosti k zápisu k plnění povinné školní docházky a všech dalších 

požadovaných dokumentů přidělí ZŠ uchazeči bodové hodnocení podle níže zveřejněných kritérií. Na 

základě bodového hodnocení stanoví škola pořadí přijatých uchazečů a náhradníků. Ke školní 

docházce budou přijati uchazeči podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů i po uplatnění 

doplňkových kritérií rozhodne o pořadí uchazečů los. 

Před vydáním rozhodnutí mají uchazeči možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí                               

(dne 13.4. v časovém rozmezí 8:00-10:00, po předchozí telefonické domluvě na tel. 777 258 450 

v kanceláři ZŠ a LMŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice). 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na budově školy do 

maximálně 3 dnů po ukončení 2. části zápisu. 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou nebo datovou schránkou. 

 

4. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 
1. Splnění předpokladů pro vzdělávání v Základní a lesní mateřské škole Na dvorečku z 
hlediska školního vzdělávacího programu, filozofie školy a používaných vzdělávacích strategií  
 

1. Dítě je schopno přijmout strukturu a přiměřeně reaguje na změny (1 - 4 body) 
2. Dítě se projevuje pro-aktivně a pro-sociálně, je schopno být součástí kolektivu a 

spolupracuje (1 - 4 body).  
3. Dítě dokáže přiměřeně věku projevit své názory a postoje (1 - 4 body). Zde je zohledněno 

případné znevýhodnění.  
4. Dítě je schopno přiměřeně věku popsat své zájmy a potřeby (1 - 4 body). Zde je 

zohledněno případné znevýhodnění.  
5. Dítě dokáže respektovat nastavená pravidla a hranice (1 - 4 body). 

6. Dítě se dokáže samostatně i ve skupině věnovat konstruktivní hře nebo řízené činnosti               
(1 - 4 body). 
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7. Dítě zvládá zátěž přiměřeně svému věku (zvládne odloučení od rodičů na výjezdních 
pobytových akcích, ujde minimálně 8 km, pokud nemá zdravotní znevýhodnění) (1 - 4 body). 

8. Dítě splňuje požadavky školní zralosti dle formální části zápisu č. 1 ( 1-16 bodů). 

 
2. Dítě přichází z MŠ zřizovatele ZŠ a LMŠ Na dvorečku nebo z MŠ se stejným zaměřením 

ŠVP (10 bodů) 
 

3. Dítě je ve věku, ve kterém se na něj vztahuje povinná školní docházka 
 
Doplňkové kritérium, které se uplatní v případě rovnosti bodů. Přednost mají děti, které ke 
dni 1. 9. 2023 dovrší věku 6 let.  (10 bodů) 

 

       4.   Sourozenec dítěte je žák základní školy při ZŠ a LMŠ Na dvorečku 
 
Doplňkové kritérium, které se uplatní v případě rovnosti bodů. Sourozenec musí být žákem 
základní školy v momentě předpokládaného nástupu dítěte do školy. (10 bodů) 

 

       5.   Los 
             
              V případě rovnosti bodů po vyhodnocení všech kritérií rozhodne o pořadí uchazečů los. 
 

Maximální počet bodů, které může uchazeč u zápisu získat, je i s doplňkovými kritérii 74 bodů. 

 

 

 

 

 

 

V Černošicích, dne 6.4.2023                                                             Mgr. Alena Laláková 

                                                                                                     Ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku 
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