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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA DVOREČKU 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22 

 

Vážení rodiče, 

Lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve 
škole. 

TERMÍN ZÁPISU 1.4.- 7.4.2021 

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu: 

VZHLEDEM K SOUČASNÉMU UZAVŘENÍ škol a školských zařízení v měsíci březnu, JE NUTNÉ DORUČIT 
POŽADOVANÉ DOKUMENTY PŘÍMO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, a to V ROZMEZÍ 1.-7.4. 2021, NEJPOZDĚJI VŠAK 
7.4. V 17,00 hod. 

K zápisu je nutné dodat: 

a) pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: přihlášku a zápisní list 

nebo 

b) pokud budete žádat o odklad: žádost o odklad+ k žádosti o odklad patřičná doporučení, 

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID schránky je jsvt7sc), 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat 

prostý email!), 
3. poštou, 
4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ Na 

dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice 
5. osobním podáním – kancelář ZŠ Na dvorečku, Karlštejnská 253, Černošice, 7.4. od 14,00 do 17,00 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu 
právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu 
zahájení školní docházky) .  

Termín podání Přihlášky, Zápisního lístku, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního 

řízení   

http://www.jedenstrom.cz/
mailto:jedenstrom@volny.cz
mailto:dvorecek@jedenstrom.cz
https://drive.google.com/file/d/1YQ_jLAH5BVP9_WevtnI7Vty9KA1SCOa9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRz8Z_Sx5OjC3EHyBa2-v1Le12DSxVFb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRz8Z_Sx5OjC3EHyBa2-v1Le12DSxVFb/view?usp=sharing
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Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat: 

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC) 

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře) 

c) ŽÁDOST O ODKLAD 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil 
ředitel školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto: 

• max. počet v jedné třídě: 16 žáků  

• max. počet otevíraných tříd – 1 

Kritéria pro přijetí v daném pořadí: 

1. Sourozenci již docházejících žáků zapisující se z LMŠ Na dvorečku a školky Jednoho stromu 

2. Sourozenci již docházejících žáků 

3. Děti zapisující se z LMŠ Na dvorečku a školky Jednoho stromu 

4. Děti, které mají podanou předběžnou on-line přihlášku 

5. Ostatní děti 

Vzhledem k tomu, že ZŠ a LMŠ Na dvorečku je soukromou základní a lesní mateřskou školou, není pro 
přijetí dítěte rozhodující adresa trvalého pobytu ve spádovém obvodu. 

 

 

 

V Černošicích, 5. března 2021                  Mgr. Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku 
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