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Vážení rodiče, zápis do prvních tříd proběhne prostřednictvím aplikace zapisyonline 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kutnohorska/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 

v termínu od 6. do 16. dubna 2020. 

Podepsanou přihlášku doručte do školy vybraným způsobem: 

1. poštou 

2. do datové schránky školy (ngv64kq), 

3. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

4. osobní podání 15 a 16. 4. 2020 (od 15 do 18 hod.) 

Pod REGISTRAČNÍM KÓDEM uchazeče bude do 6. 5. 2020 zveřejněn výsledek zápisu na webu školy a 

vývěsce školy. 

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?  

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v 

minulém školním roce povolen odklad.  

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2020 méně než 6 let: Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 1. 9. do 

31. 12. 2014 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření 

akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.  

KRITÉRIA PŘIJETÍ  

Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:  

1. Žáci ze spádového obvodu Dolní Měcholupy (s trvalým bydlištěm budoucího prvňáčka na 

katastrálním území MČ Praha 10 – Dolní Měcholupy)  

2. Trvalý pobyt žáka v Praze – mimo katastrální území Prahy 10 – Dolní Měcholupy  

3. Trvalý pobyt žáka mimo Prahu  

Pokud budou zapisováni nespádoví žáci, tak přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají 

trvalé bydliště v Praze.  

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté 

dle kritéria 2, a 3. V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z 

kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny 

přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, 

bude losováno do celkového počtu dvou prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu 42 přijatých 

žáků (dle kapacity školy). Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada za přítomnosti člena vedení 

školy. Losovat se budou čísla, která byla žákům přidělena při zápisu.  

Těšíme se na setkání. 
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