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Poučení o zápisu dítěte do Základní školy sv. Voršily v Praze 

pro školní rok 2017/2018 

 

Zápis dítěte k povinné školní docházce vychází z ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 564/2004 Sb. (školský 

zákon). Povinnou školní docházku plní od školního roku 2017/2018 dítě, které dosáhne šestého roku věku 

do 31. 8. 2017, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. 9. 2017 

do 30. 6. 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2017/2018, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 

narozeného v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení (tj. vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 je doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře, která zákonný zástupce přiloží k žádosti. Zákonný 

zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad 

povinné školní docházky doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se 

řídí ustanoveními § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. (vyhlášky o základním vzdělávání). 

 

Zápis dětí do prvního ročníku Základní školy sv. Voršily v Praze pro školní rok 
2017/2018 se koná v sobotu 1. dubna 2017 v budově školy Ostrovní 9, Praha 1. 
 

Základní škola sv. Voršily v Praze nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte 

není pro přijetí rozhodné a přijímání dětí probíhá na základě výsledku přijímacího řízení. 

Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání 

v Základní škole sv. Voršily v Praze v oblasti sociálních, komunikativních a dalších dovedností 

rozvíjených v předškolním vzdělávání, a to v průběhu skupinové aktivity a při individuálním 

pohovoru s dítětem za přítomnosti jeho zákonného zástupce. Skupinové aktivity a rozhovor 

s dítětem vedou pedagogičtí pracovníci školy.  

 
Ředitel Základní školy sv. Voršily v Praze stanovil pro přijímání dětí k základnímu 
vzdělávání od školního roku 2017/2018 tato kritéria: 
 

Kritérium 
Maximální 
počet bodů 

Sociální dovednosti dítěte projevené během skupinové aktivity:  
dodržování pravidel her, reagování na pokyny, aktivní zapojení do činností, 
interakce s dětmi ve skupině, přijímání školních pravidel 

30 b 

Samostatnost a pozornost dítěte při individuálním pohovoru 10 b 

Komunikativní dovednosti dítěte:  
rozhovor, popis obrázku, básnička, slovní projev, výslovnost a artikulace 

20 b 

Schopnosti a dovednosti dítěte rozvíjené v předškolním vzdělávání: 
grafomotorika, sluchové a zrakové rozlišování, logické uvažování, zapamatování 

35 b 

Dítě má sourozence v Základní škole sv. Voršily v Praze. 5 b 
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Na základě bodového hodnocení posuzovaných dovedností (celkem 95 bodů) bude sestaveno 

pořadí uchazečů, přičemž děti, které mají sourozence v Základní škole sv. Voršily v Praze, 

budou zvýhodněny 5 body. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. 

V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí 

stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, zástupce 

zřizovatele a člen školské rady). Pro školní rok 2017/2018 škola přijímá 50 dětí (2 první třídy). 

 

Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem zájemcům o přijetí. V případě odkladu 

povinné školní docházky je doporučeno zapsat dítě ve spádové škole podle bydliště 

dítěte. Základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do školy, shrnuje 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-

pro-rodice-deti-predskolniho-veku).  

 

 

 

Průběh zápisu 
 

Zájemci o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole sv. Voršily v Praze od školního 

roku 2017/2018 provedou v době od 10. do 30. března 2017 elektronickou registraci na 

www.zssv.cz. Po potvrzení registrace bude dítěti přiděleno registrační číslo a zákonnému zástupci 

bude zaslána elektronická pozvánka s uvedením hodiny, kdy se má dostavit s dítětem k zápisu. 

 

Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

Tiskopisy žádosti a dotazník, který je přílohou žádosti, jsou k dispozici v kanceláři školy (v úředních 

hodinách PO až ČT 7:30 – 10:00, PO 13:00 – 14:30, ST 13:00 – 16:30) nebo elektronicky na 

webových stránkách školy www.zssv.cz. Žádost se podává až v den zápisu, tj. 1. dubna 2017. 

Žádost musí být úplná a podepsána oběma zákonnými zástupci jako doložení, že jednají ve 

vzájemné shodě. Povinnou přílohou je dotazník k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ. K žádosti je 

možné přiložit případné vyjádření školského poradenského zařízení.  

 

Zákonný zástupce (zákonní zástupci) se dostaví s dítětem 1. dubna 2017 v určenou hodinu 

(uvedeno v pozvánce) a u prezence ve vestibulu školy předloží pozvánku s registračním číslem. 

Je žádoucí, aby při zápisu byli dle možností přítomni oba zákonní zástupci. Zákonný zástupce 

dítěte se nejprve zúčastní formální části zápisu, při které prokáže svou totožnost 

občanským průkazem, předloží vyplněnou a podepsanou žádost s povinnou přílohou 

(dotazník) a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí 

doložit své oprávnění dítě zastupovat. Pedagogický pracovník zkontroluje správnost údajů 

v žádosti podle dokladů a položí zákonnému zástupci doplňující otázky k informacím z dotazníku. 

 

Mezitím se dítě zúčastní 45minutového skupinového programu Hrajeme si na školu, při 

kterém se formou her seznámí s prostředím voršilské školy. Pak následuje 15minutový 

individuální pohovor s dítětem za přítomnosti jeho zákonného zástupce. Případné čekání na 

pohovor mohou děti strávit v herně. Při pohovoru dítě plní zadané úkoly samostatně (zákonní 

zástupci nijak nezasahují). Školní připravenost dítěte posuzují dva hodnotitelé z pedagogického 

sboru. Ti na závěr pohovoru doporučí zákonnému zástupci, jak může do doby zahájení povinné 

školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

 

 

http://www.zssv.cz/
http://www.zssv.cz/
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Správní řízení 
 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku přijímacího 

řízení podle stanovených kritérií. Pro přijetí dítěte je rozhodující také splnění podmínky 

uvedené v § 36  odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). V souladu s § 67 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které 

bude součástí spisu dítěte ve škole. Stejnopis rozhodnutí doručí škola zákonnému zástupci 

dítěte do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti, a to do 12. dubna 2017. 

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách 

školy v pátek 7. dubna 2017. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu 

bylo přiděleno při elektronické registraci. Zákonný zástupce dítěte má dle správního řádu 

možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům. Nahlédnutí do spisu bude umožněno 

v úterý 4. dubna a ve čtvrtek 6. dubna 2017 v době 13:00-17:00 u ředitele školy. Proti rozhodnutí 

lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy 

a rozhoduje o něm odbor správních činností ve školství Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

 

 

Základní informace o škole 
 

Základní škola sv. Voršily v Praze je církevní škola, jejímž zřizovatelem je Českomoravská 

provincie Římské unie řádu sv. Voršily, řád sester voršilek. Pedagogičtí pracovníci a žáci naší 

školy jsou z velké části věřící křesťané (převážně katolíci). Žáci 1. až 9. ročníku se účastní povinné 

výuky náboženství, školních bohoslužeb a dalších duchovních aktivit školy, které jsou přirozenou 

součástí života školy. Tyto aktivity jsou pojímány a organizovány tak, aby byla respektována 

svoboda náboženského vyznání. Zároveň se ale od všech žáků očekává kladný postoj ke 

křesťanství a jeho hodnotám. Z tohoto postoje vyplývá také požadavek uměřenosti v oblékání, 

úpravě zevnějšku a vystupování všech, kdo ke škole patří. 

 

Ve vzdělávání se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny a němčiny) 

a dále naukových předmětů s cílem připravit žáky pro další studium. Vyučovacím jazykem je 

čeština. Angličtina jako první cizí jazyk se vyučuje od 3. ročníku a druhý cizí jazyk (francouzština 

nebo němčina) od 6. ročníku (a to s hodinovou dotací 3 až 4 hodiny týdně). Druhý cizí jazyk je 

nabízen již na prvním stupni jako nepovinný předmět. Výuka obou cizích jazyků je zajišťována 

v takovém rozsahu, aby žáci dosahovali na konci druhého stupně znalosti na úrovni A2 (podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Dle možností se výuky cizích jazyků na 

druhém stupni účastní rodilí mluvčí.  

 

Škola organizuje skupinový program pro nadané a mimořádně nadané žáky 1. stupně a poskytuje 

podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle ustanovení § 16 a § 17 zákona č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Dále zajišťuje preventivní programy pro 

třídy na podporu pozitivního klimatu a bezpečného prostředí ve škole. Tyto činnost koordinuje 

školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, metodik 

prevence).   

 

Škola dále zajišťuje plavecký výcvik ve vlastním bazénu v rámci výuky tělesné výchovy po celou 

dobu školní docházky. V rámci školního klubu mohou žáci navštěvovat školní knihovnu, klubovnu, 

hřiště, PC klub, klub deskových her, čtenářský klub, klub matematicko-logicko-herních aktivit 

a řadu sportovních, uměleckých a jiných zájmových kroužků.  
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Školní družina (pro žáky 1. až 3. ročníku) a zájmové kroužky jsou zpoplatněny. Dále škola vybírá 

příspěvek ve výši 2000 Kč za pololetí na úhradu nadstandardních vzdělávacích služeb (plavecký 

výcvik, asistent ve třídě) a učebních pomůcek (pracovní sešity, jazykové učebnice a časopisy, 

výtvarné potřeby).  

 

Vztah mezi rodinou a školou je postaven na třech pilířích: 

 Přijetí zaměření školy  

Rodiče přijímají církevní zaměření školy, vedou své děti ke křesťanským hodnotám a podporují 

je v jejich duchovním rozvoji. 

 Otevřenost ke spolupráci  

Rodiče spolupracují se školou při vzdělávání a výchově svých dětí a respektují pravidla školy. 

 Podpora školy  

Rodiče podporují školu v její činnosti a přispívají na provoz školy a nadstandardní služby. 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 23. března 2017 (7:55–12:00 a 15:00–17:00) se koná den otevřených dveří, 
kdy návštěvníci školy mají možnost si prohlédnout prostory školy, nahlédnout do výuky 
a pohovořit s pedagogickými pracovníky školy. 
 

 

 

 

 

Poučení o zápisu je zveřejněno na vývěsce školy a na webových stránkách školy www.zssv.cz. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. února 2017 

 

        PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 

         ředitel školy 

 

 

http://www.zssv.cz/

