
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 27.4. – 28.4.2022 
Spisová značka: ZSJAN 110/2022 

Vypracoval: Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy  

Platnost od: 25.2.2022 

Spisový znak: A.4 Skartační znak: A/5 

Obecné informace: 
Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.  

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, 

kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří 

jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou 

pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Počet 1. tříd a maximální počet přijímaných žáků: 
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 

odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění – otevřeme 3 první třídy (max. 90 žáků). 

Termín a místo zápisu: 
Zápis proběhne ve středu 27.4.2022 a ve čtvrtek 28.4.2022 vždy od 14:00 do 18:00 hod. v nové přístavbě školy, 

nám. Bří Jandusů 1554, Praha 10 – Uhříněves (příchod ulicí V Potokách).  

Registrace na zápis: 
K zápisu je nutné se registrovat na konkrétní den a hodinu, to umožní zajistit plynulost zápisu bez front a získání většiny 

potřebných údajů o žákovi v elektronické podobě.  

Registrace budou spuštěny 4.4.2022 (od 10:00 hod.) do 26.4.2022 (do 10:00 hod). Odkaz naleznete na webu školy. 

Odklad povinné školní docházky: 
O odklad povinné školní docházky dítěte požádejte v den zápisu. K odkladu je nutné dodat potvrzení z pedagogicko-

psychologické poradny a od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (nejpozději do 31.5.2022).  

Do poradny se objednejte ihned! Kontakty naleznete na webu školy – více informací na www.ppp10.eu. 

Co k zápisu: 
K zápisu je nutné mít: 

 občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas zákonného zástupce s povolením pobytu na území ČR a jeho 

kopii),  

 rodný list dítěte (u cizinců jeho pas a doklad o přidělení rodného čísla a jejich kopii),  

 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (žádost o odklad povinné školní docházky) – ke stažení na webu 

školy, jejím předvyplněním urychlíte zápis (možno vyplnit i na místě) 

 zápisní list – ke stažení na webu školy, jeho předvyplněním urychlíte zápis (možno vyplnit i na místě) 

 vhodné je mít i kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. 

 

http://www.ppp10.eu/


Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce: 
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. 

Stanovení pořadí, losování: 
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 6. 

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by 

došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, 

které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou 

registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Z losování bude pořízen protokol. 

Případný los proběhne v úterý 3.5.2022 od 14:00 hod. v hlavní budově školy nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves.  

Nahlédnutí do spisu: 
Zákonný zástupce má právo vyjádřit se k podkladům = „nahlédnout do spisu“ před vydáním rozhodnutí dle § 36 zákona 

č. 500/2004 Sb. Termín: 29.4.2022 (8:00 – 15:00 hod.) v kanceláři školy. 

Zákonný zástupce má právo nahlédnout do spisu (i po vydání rozhodnutí), činit si výpisy a o právu na to, aby správní orgán 

pořídil kopii spisu nebo jeho části dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí: 
O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy do 30 dnů od podání přihlášky zákonným zástupcem. Seznam 

přijatých žáků bude pod registračními čísly zveřejněn na webu školy po skončení zápisu (předběžně po 4.5.2022). 

Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout v tištěné podobě. 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka v tištěné podobě si prosím vyzvedněte osobně v kanceláři školy v termínu 9.5. – 13.5.2022 

mezi 7:30 – 16:00 hod. 

Poznámky: 
U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

Datum a čas zápisu dítěte nemá vliv na přijetí / nepřijetí žáka, v případě, že proběhne v termínu 27.4. – 28.4.2022 nebo 

do doby ukončení správního řízení! 

Veškeré informace naleznete na webu školy: www.zsjandusu.net.  

 

Tímto pokynem P-1/2022 se ruší pokyn P-1/2021. 

 

Mgr. Jiří Měchura 

ředitel školy 

http://www.zsjandusu.net/

