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Přijímání žáků k základnímu vzdělávání 
 

A) Organizace zápisu do 1. třídy ZŠ Svět   

Termín zápisů proběhne 14. dubna 2023. 

Pro školní rok 2023/2024 předpokládáme přijetí 12 žáků do 1. ročníku naší ZŠ. 

 

Podání Žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky: 

Vyplněný formulář Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky můžou zákonní zástupci doručit 

co nejdříve, nejpozději však v den zápisu následujícím způsobem: 

- do datové schránky školy (ebhnykt) 
 

- emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  

(pokud zákonný zástupce nemá el. podpis, je nutné, aby žádost do 5ti dnů potvrdil) 
 

- poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu) 
 

- osobním podáním ve škole v předem domluveném termínu 

K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a kopii OP jednoho ze zákonných zástupců, a to buď 

v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. 

Pro urychlení administrativní části je možné dokument žádosti stáhnout na našich webových stránkách 

www.skolasvetdecin.cz nebo je možné jej vyzvednout ve škole v předem domluveném čase.  

 

Podmínky pro přijetí  

1) odevzdání žádosti o přijetí   

2)     podpis Smlouvy o vzdělávání 

 

 

Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZŠ Svět: 
 
1) dítě navštěvuje MŠ Svět  

………………………… ..…………………………………………….…………………………  2 body 

2) dítě navštěvuje zájmový kroužek při ZŠ Svět 

………………………..…………………………………………………………………………... 1 bod 
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3)  sourozenec v MŠ/ZŠ Svět 

………………………..……………………………………………………………………1 bod 

4)  předpoklad ke vzdělávání dle ŠVP Pojďme tvořit lepší svět 

………………………..……………………………………………………………………10 bodů 

Děti budou samostatně procházet jednotlivými stanovišti a plnit na nich zajímavé úkoly, které 

pro ně připraví naši pedagogové. Následně pak bude hodnocena jejich samostatnost (2 body), 

sociální zralost (2 body), vyjadřovací schopnosti (2 body), logické myšlení (2 body) a manuální 

dovednosti (2 body).  

 

 

Zápis bude probíhat dne 14. dubna 2023 v prostorách 1. stupně Soukromé základní školy a mateřské 

školy Svět, Na Stráni 28, Děčín VI od 9:00 do 16:00 hodin. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží 

emailem tabulku s časy, kde si zarezervují čas zápisu. Touto rezervací chceme předejít hromadění dětí 

a jejich rodičů u zápisu a zabezpečit kvalitní posouzení každého zájemce. 

 

Ověření předpokladů dítěte pro vzdělávání podle ŠVP „Pojďme tvořit lepší svět“ se uskuteční prezenční 

formou. Je pro nás důležité vědět, zda je dítě připraveno pracovat podle našeho systému a bude tak 

pro něj školní zátěž přirozená a rozvíjející.  

 

Jak budeme naplňovat kapacitu třídy 
 

Každé dítě přihlášené k zápisu obdrží své evidenční číslo, pod kterým bude zařazeno mezi zájemce o 

1. třídu. Kapacitu třídy budeme naplňovat dle počtu získaných bodů (viz. kritéria). Pokud nastane 

situace, že bude třeba vybírat z dětí se stejným počtem získaných bodů, budeme losovat. Výsledky 

zápisu budou známé do 17. dubna 2023. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách 

a při vstupu do budovy školy.  

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do naší ZŠ budou zákonní zástupci písemně vyrozuměni doporučeným 

dopisem. 

 

Udělení odkladu povinné školní docházky 
 
Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve 
znění pozdějších předpisů):  

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu  
a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí žádosti o odklad byly tyto dokumenty: 

- doporučení školského poradenského zařízení  

- doporučení odborného lékaře  
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B) Přijímání žáků do ostatních ročníků: 

Podmínky pro přijetí:  

1) odevzdání vyplněné žádosti (formulář je k vyzvednutí ve škole nebo zašleme emailem)  
2) pohovor s rodiči i žákem  
3) výsledek přijímacího / rozdílového testu  
4) kapacitní rezerva dané třídy  
5) podpis Smlouvy o vzdělávání  

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.  

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                ………………………………….. 

V Děčíně, dne 06. března 2023                                                   Mgr. Drahomíra Párová 
                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Svět 
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