
Den otevřených dveří  - 1. třídy 
(1.2.2022) 

Přivítání, představení učitelek, školy 

Vedení školy 
• ředitel: Mgr. Jiří Měchura 

• zástupkyně: Mgr. Jitka Rothová 

Učitelky budoucích 1. tříd 
 

• 1.A Mgr. Monika Čermáková  

• 1.B Mgr. Jana Čistotová 

• 1.C Mgr. Marie Glaserová 



Hlavní budova, hřiště 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

Nová přístavba  - kde bude zápis 

 



 

 

 



 

 

 

 



Učebny 1. tříd a prostory pro školní družinu 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Zápis 

Termín zápisu (27.4. - 28.4.2022), místo zápisu, rezervace k zápisu 
• zápis proběhne dle epidemiologické situace (s dětmi, nebo bez dětí) 

• Rezervace k zápisu: 4.4.2022. (10:00)  - 26.4.2022 (10:00) 

• Adresa pro rezervaci k zápisu bude vyvěšena na webu školy 

• Termín zápisu: středa 27.4.2022 a čtvrtek 28.4.2022, vždy v čase:14:00 - 18:00 dle 
rezervace (při osobním předání podkladů) 

• Místo zápisu: nová přístavba školy (v případě distanční formy pouze formuláře přes okna 

učebny v přízemí, přístup ulicí V Potokách) 

Kritéria přijímání 
1. Do Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (dále jen školy) se přednostně přijímají děti s 

místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu 
školy.  

2. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v 
MČ Praha 22, jejichž sourozenec je již žákem školy (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).  

3. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v 

MČ Praha 22.  

4. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v 

jiné městské části Prahy, jejichž sourozenec je již žákem školy (v době zápisu v 1. až 8. 
ročníku).  

5. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v 

jiné městské části Prahy.  

6. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
mimo hl. m. Praha. 

Školské obvody 
https://www.praha22.cz/zpravy/skolstvi-1/skolske-obvody-zakladnich-skol-3595cs.html 

 

Podklady k zápisu 
• K zápisu přinést:  

- občanský průkaz 

https://www.praha22.cz/zpravy/skolstvi-1/skolske-obvody-zakladnich-skol-3595cs.html


- rodný list dítěte 

- předpřipravenou žádost o přijetí (odkladu) 

- zápisní list (dotazník) 

- u cizinců doklad o trvalém/přechodném pobytu 

• Odklady docházky – nutno žádat při zápisu a mít potvrzení z PPP P10 a od pediatra (případně 
dodat do 31.5.); objednat se již nyní 

• Všechny formuláře budou na webu školy: http://www.zsjandusu.net/rodice/zapis-do-1-trid/ 

• Formuláře lze vyplnit přímo na PC (formulář) nebo vytisknout a vyplnit ručně (.pdf soubor) 

Co po zápisu 
• zápis do 1. ročníku se řídí správním řádem  

• než bude vydáno rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, rodič má právo nahlédnout do spisu svého 
dítěte (29.4.2022 od 8:00 do 15:00) 

• v případě převisu spádových žáků proběhne los v úterý 3.5.2022 od 14:00 hod. v hlavní 

budově školy 

• seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu školy předběžně po 
4.5.2022 - není třeba rodičům předávat papírové Rozhodnutí o přijetí 

• v případě nepřijetí je nutno vydat Rozhodnutí o nepřijetí žáka  - prosíme osobně v kanceláři 

školy v termínu 9.5. – 13.5.2022 mezi 7:30 – 16:00 hod. (v případě uvedení datové schránky, 

zasíláme přímo do DS) 

• dle epidemiologických podmínek naplánujeme schůzku rodičů budoucích prvňáčků 

Informace k 1. třídám 
• Budeme otvírat tři první třídy (max. 90 žáků) 

• Přednost mají děti ze spádové oblasti  - postupujeme dle zveřejněných kritérií 

• Všechny 1. třídy jsou v nové přístavbě 

• Info k výuce: 

- v českém jazyce 

- Aj od 1. ročníku, Nj od 7. ročníku 

- čtení analyticko-syntetická metoda (slabikovací) 

- písmo psací 

- matematika klasicky 

- hodnocení známkami 

- posíleny hodiny Čj a M (především na II. stupni) 

- v 1. třídě jsou dvě hodiny Čj půlené 

http://www.zsjandusu.net/rodice/zapis-do-1-trid/


• 1. – 2. ročník papírová ŽK, papírově pochvaly, poznámky, jinak vše elektronicky – omlouvání, 
výchovná opatření, TK, rozvrh; 3. – 9. ročník má vše elektronicky 

• Mobilní telefony žáci ve škole nepoužívají 

• Ve škole funguje dětský pěvecký sbor Jiskřička – velké úspěchy 

Školní družina 

• formulář k přijetí do ŠD bude na webu školy: http://www.zsjandusu.net/rodice/zapis-do-1-
trid/ - vyplňuje se pouze 1. část (2. část - odchody se vyplňuje až v září) 

• do ŠD přijímáme všechny prvňáčky 

• provoz ŠD 6:30 – 7:30 a pak od konce výuky do 17:30 

Dotazy 

http://www.zsjandusu.net/rodice/zapis-do-1-trid/
http://www.zsjandusu.net/rodice/zapis-do-1-trid/

