
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám, že jste se rozhodli zapsat své dítě do 1. třídy            

právě v naší škole ZŠ Praha-Petrovice! 

CO VÁM A VAŠIM DĚTEM NABÍZÍME? 

● relaxační chvilky 1x týdně v 1. ročníku (jóga, mindfulness, pohybové aktivity…) 
● možnost využití vzdělávání také ve Školní družině a stravování ve Školní jídelně 
● zkušenosti s distanční výukou i mimo období “COVIDových” opatření, možnost          

zapůjčení techniky pro online výuku, maximální vzdálená podpora chybějících žáků 
● využití technologií pro efektivní a usnadněnou komunikaci rodičů se školou 
● vynikající spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha-Petrovice), zapojení do MAP Praha 15 
● pozornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
● úspěšné začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 
● podporu a pomoc speciálního pedagoga, metodika prevence, vých. poradce,         

dvojjazyčného asistenta, a zejména výborného a zkušeného týmu pedagogů 
● výuku informatiky od 4. do 9. roč. v souladu s novým RVP už od škol. r. 2021/22 

(Programování a algoritmizace, Práce s daty, Základy robotiky a další témata...) 
● neustále obnovované vybavení ICT (tablety, interaktivní tabule, sady Pasco, XBox...) 
● výuku angličtiny od 1. ročníku v moderních multimediálních jazykových učebnách 
● dobře vybavenou školní knihovnu s možností výpůjčky knih pro naše žáky 
● zapojení okolních přírodních podmínek do přírodovědného vzdělávání (školní        

zahrada vybavena mnoha edukativními prvky, Hostivařský park, údolí Botiče a          
Pitkovického potoka, Milíčovský les…), školní odborná laboratoř pro výuku STEM 

● velký prostor pro pohybové aktivity dětí v průběhu výuky i po ní (volně přístupné              
školní fotbalové hřiště s atletickým oválem, hřiště s umělým povrchem, U-rampa…) 

● vysokou úspěšnost přijetí žáků 5. ročníků na víceletá gymnázia a 
100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ v minulých letech 

● obsáhlou nabídku aktivit (projekty, akce, kultura, sport, lyžařské výcviky, školy v přírodě,            
adaptační pobyty, plavání pro žáky, dopravní výchova s Městskou policií…) 

● ale hlavně PŘÁTELSKOU A PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU ve škole, kterou vytváří jak           
děti samy, tak naši vynikající a spokojení učitelé a všichni ostatní pracovníci školy! 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do 3 prvních tříd. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

PRO KOHO JE ZÁPIS URČEN? 

● pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
dítě mladší může být přijato, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé a 
pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření 

○ u dítěte, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. – 31. 12. 2021, je nutné doložit 
vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 

○ u dítěte, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, je nutné vyjádření 
Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna 
nebo Speciálně pedagogická poradna) a vyjádření odborného/dětského 
lékaře dítěte 

● pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

V letošním roce Vás nečeká zápis v tradiční podobě (se kterým možná máte už zkušenost               
od svých starších dětí), ale pozměněný podle epidemiologických opatření, vydaných          
MŠMT, v souladu s právními předpisy. Připravili jsme pro Vás přehled průběhu            
letošního zápisu, abychom Vám usnadnili cestu ke splnění požadavků, které na Vás            
klade zákon . 1

Zápis probíhá ONLINE, respektive DISTANČNĚ, a to ve 3 krocích: 

1. krok - rozhodnutí mezi Zápisem do 1. třídy a 
Odkladem povinné školní docházky (i tak je třeba provést zápis - viz dále) 

2. krok - vyplnění elektronické Přihlášky k zápisu 
pomocí aplikace Zápisy Online 

3. krok - doručení Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy 
ve školním roce 2021/2022 do naší školy (způsoby doručení viz dále) 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, pak během měsíce května nebo června           
proběhne pro přijaté děti MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE a pro jejich rodiče první TŘÍDNÍ           
SCHŮZKA s třídními učiteli. Veškeré informace rodičům přijatých dětí včas sdělíme. 

Ještě než začnete přihlášku, respektive žádost vyplňovat, 
přečtěte si prosím pozorně následující 

INSTRUKCE K ZÁPISU.  

1 § 36, odst. 4 zák. 561/2004 Sb., školský zákon 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

1. krok 

 

  

O CO PŘI ZÁPISU MŮŽETE ŽÁDAT 

A CO K TOMU POTŘEBUJETE? (☑  checklist) 

Zápis dítěte 
do 1. třídy 

❏ Přihláška k zápisu (viz dále 2. krok) 
❏ Žádost o přijetí (viz dále 3. krok) 

- obdržíte mailem podle vyplněné přihlášky, je třeba dovyplnit (!)  
❏ Rodný list dítěte (kopie, scan, čitelné foto), u cizinců pas dítěte 
❏ zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je 

nutné oprávnění dítě zastupovat 
❏ u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

je potřeba doložit kopii Rozhodnutí o udělení odkladu 

Odklad 
povinné 
školní 

docházky 

❏ Přihláška k zápisu (viz dále 2. krok) 
- je nutné v přihlášce zaškrtnout, že žádáte pro dítě odklad (!) 

 
❏ Žádost o přijetí (viz dále 3. krok) 

- obdržíte mailem podle vyplněné přihlášky, je třeba dovyplnit (!)  
❏ Žádost o odklad plnění povinné školní docházky 

- obdržíte mailem podle vyplněné přihlášky, je třeba dovyplnit (!)  
❏ Rodný list dítěte (kopie, scan, čitelné foto), u cizinců pas dítěte 
● Doporučení 

❏ Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního 
pedagogického centra 

❏ odborného lékaře nebo klinického psychologa 
- je třeba dodat obě doporučení (!) 

❏ zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je 
nutné oprávnění dítě zastupovat 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

2. krok 

 

  

Elektronická PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU 

1. přihlášku naleznete na adrese 
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsprahapetrovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=431
a na webových stránkách školy https://www.zsprahapetrovice.cz/ 

2. po otevření v aplikaci Zápisy Online přihlášku vyplňte 

 

3. po odeslání přihlášky se Vám zobrazí poděkování za využití elektronické 
přihlášky, několik dalších informací, a také 

○ registrační číslo přihlášky (zapamatujte si pro další identifikaci dítěte) a 
○ odkaz na stažení Žádosti o přijetí (případně také Žádosti o odklad 

povinné školní docházky), obojí doporučujeme stáhnout 

 
Tyto informace Vám budou také zaslány na v přihlášce uvedený e-mail. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

3. krok 

 

  

ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE (případně ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY) 

A JEJÍ DORUČENÍ ŠKOLE 

1. stáhněte si předvyplněnou žádost, která Vám byla doručena na e-mail, uvedený v            
přihlášce (případně si stáhněte také Žádost o odklad povinné školní docházky) 
 

2. vyplňte další údaje (při vyplňování v PDF modrá pole), zejména: (☑  checklist) 

❏ zájem o zařazení do školní družiny 
❏ zájem o stravování ve školní jídelně 
❏ do pole Poznámky/přání prosím vyplňte preferenci umístění v budově 

(Vzhledem k tomu, že naše škola má dvě budovy (Edisonova, Dopplerova) a první třídy              
budou umístěné v obou těchto budovách, je možné nám napsat, kterou budovu            
preferujete. Pokud to bude organizačně možné, pokusíme se Vám vyhovět.) 

  
pozn.:   žlutě je zvýrazněno přidělené registrační číslo přihlášky, nezbytné k další identifikaci dítěte (!) 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

 

  

3. všechny příslušné podklady (viz 1. krok) doručte do 30. dubna 2021 
jedním z následujících způsobů: (☑  checklist) 

POŠTOU ❏ Žádost o zápis dítěte (případně také Žádost o odklad) vytiskněte 
a opatřete úředně ověřeným podpisem 
(lze vyplnit jak strojově ve formátu PDF, tak po vytištění ručně) 

❏ přiložte kopii Rodného listu dítěte 
❏ v případě Žádosti o odklad přiložte také dvě doporučení (viz 1. krok) 

obálku označte viditelně nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
❏ pošlete poštou na adresu školy 

Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace 
Dopplerova 351/2, 109 00  Praha 10 – Petrovice 

DATOVOU 
SCHRÁNKOU 

❏ Žádost o zápis dítěte (případně také Žádost o odklad) 
přiložte k datové zprávě, zaslané prostřednictvím datové schránky 
zákonného zástupce 

❏ přiložte scan (foto) Rodného listu dítěte 
❏ v případě Žádosti o odklad přiložte dvě doporučení (viz 1. krok) v 

elektronické podobě 
❏ do předmětu zprávy napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY a jméno dítěte 
❏ datovou zprávu odešlete do datové schránky školy  vprtdqc 

E-MAILEM 
S ELEKTRONICKÝM 
PODPISEM 

❏ Žádost o zápis dítěte (případně také Žádost o odklad) přiložte 
podepsanou elektronickým podpisem jako přílohu e-mailové 
zprávy, poslané zákonným zástupcem 

❏ přiložte scan (foto) Rodného listu dítěte 
❏ v případě Žádosti o odklad přiložte dvě doporučení (viz výše) v 

elektronické podobě 
(není nutný elektronický podpis zařízení, vydávající doporučení) 

❏ do předmětu zprávy napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY a jméno dítěte 
❏ mailovou zprávu odešlete na e-mail zapis@zsprahapetrovice.cz 

OSOBNĚ ❏ Žádost o zápis dítěte (případně také Žádost o odklad) přineste 
osobně vytištěné, vyplněné a podepsané 
(lze vyplnit jak strojově ve formátu PDF, tak po vytištění ručně) 

❏ přiložte kopii Rodného listu dítěte 
❏ v případě Žádosti o odklad přiložte dvě doporučení (viz výše) 
❏ v uvedených termínech převezme všechny listiny proti potvrzení 

pracovník školy v označeném přijímacím okénku u bočního vchodu 
do hlavní budovy naší školy 
(z ulice Dopplerova bránou kolem "Pavilonu") 

❏ osobní předání je možné 
v pondělí 26. 4. 2021 a ve čtvrtek 29. 4. 2021 vždy 14:00-16:00h  
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VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ 

● na základě kritérií, zveřejněných na webových stránkách školy 
(https://www.zsprahapetrovice.cz/skolni-rok/dokumenty/) 

● když počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí 
stanoveno losem 

● losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují 
● losování z registračních čísel přihlášek provede ředitelka školy za přítomnosti člena 

školské rady a člena vedení školy 
● o průběhu losování bude pořízen protokol 

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 

● na hlavním vchodu do hlavní budovy školy (vrátnice Dopplerova 351/2) 
a webových stránkách školy (https://www.zsprahapetrovice.cz/) 
bude vyvěšen seznam registračních čísel přihlášek přijatých dětí 

● rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení 
● rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu a je uložen na vedení školy 
● pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis 
● pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost 

řediteli spádové školy do 31. 5. 2021 

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 

● rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení 
● škola zákonnému zástupci dítěte doručí rozhodnutí poštou do vlastních rukou 
● zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve 

lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení rozhodnutí o nepřijetí 
● odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351/2, 
Praha 10 – Petrovice a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy  
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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

● pokud dítě ze spádové oblasti školy není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, 
požádá zákonný zástupce písemně o odklad povinné školní docházky v době zápisu  2

● začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve 
kterém dítě dovrší 8. rok věku 

● zákonný zástupce doloží společně se Žádostí o zápis také Žádost o odklad povinné 
školní docházky a dvě doporučující posouzení (Ped.-psych. poradny nebo Spec. ped. 
centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa) - viz 1. krok a 3. krok 

● pokud nemá Žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní 
orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil 
neprodleně, nejpozději však do 30ti dnů od předání Žádosti škole, zároveň ho poučí o 
následcích nedodržení stanovené lhůty 

● pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se Žádostí, správní 
orgán vyzve žadatele, aby vše doložil do 30ti dnů od předání Žádosti škole, zároveň 
ho poučí o následcích nedodržení stanovené lhůty 

● nedoloží-li zákonný zástupce do stanoveného termínu doporučující posudky, nebo 
neodstraní-li nedostatky, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou , 3

nejpozději však do 31. 5. 2021 
● neodstraní-li zákonný zástupce ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán 

řízení zastaví 
● rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy 

bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů 
od zahájení správního řízení 

● pokud registrační číslo přihlášky figuruje i přes podanou Žádost o odklad v seznamu 
přijatých, nebyly v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí dodány všechny potřebné 
náležitosti a je tyto náležitosti nezbytné ve stanovené lhůtě doplnit (!) 

● pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je 
informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a způsobech jejího plnění 

  

2 § 37, odst. 1 zák. 561/2004 Sb., školský zákon 
3 podle § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

 
 hospodářka školy: 274861548     ředitelka školy: 739001029 

elektronická pošta: info@zsprahapetrovice.cz  
Strana 8 z 9 



 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA - PETROVICE 
Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 
Tel.: 274 861 548  
IČO: 71008314 

 

 

4 podle § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
5 podle § 38 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ 

Den otevřených dveří 

z důvodu zhoršené 
epidemiologické situace 

veškeré informace o škole 
naleznete po jarních 

prázdninách (tj. od 8. 3. 2021) 
pouze na našich webových 
stránkách a facebookovém 
profilu @zsprahapetrovice 

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ 
(viz 2. krok) 1.-18. 4. 2021 

PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTÍ ŠKOLE 
(viz 3. krok) do 30. 4. 2021 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  4

(po předchozí e-mailové domluvě - iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz) 

19.-23. 4. 2021 
před vydáním 

rozhodnutí o přijetí 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 30. 4. 2021 

ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 3. 5. 2021 

Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí  5

(po předchozí e-mailové domluvě - iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz) 
po obdržení 

rozhodnutí o nepřijetí 

PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ 
k odkladu povinné školní docházky 

nejpozději 
do 31. 5 2021 

MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ DĚTI bude oznámeno 
podle aktuální 

epidemiologické 
situace 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
+ vyplnění přihlášky do školní družiny a ke školnímu stravování 
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