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Poučení o p řestupu dít ěte z jiné ZŠ do t řetího ro čníku  

Základní školy sv. Voršily v Praze pro školní rok 2 018/2019 
 

Přestup dít ěte z jiné základní školy  vychází z ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 564/2004 Sb. (školský 
zákon). O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, 
informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž 
žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této 
školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. 

 

Přijímací řízení pro uchaze če o p řestup do t řetího ro čníku Základní školy sv. Voršily v Praze pro 
školní rok 2018/2019 se koná v úterý 22. kv ětna a ve st ředu 23. kv ětna 2018 v budov ě školy 
Ostrovní 9, Praha 1. 

 

Přijímací řízení je zam ěřeno na orienta ční posouzení p ředpoklad ů uchazeče pro úsp ěšné vzd ělávání 
v Základní škole sv. Voršily v Praze. Uchazeči se zúčastní dvoudenního pohostinného pobytu, během 
kterého bude zjištěna úroveň znalostí z českého jazyka, matematiky a prvouky (podle výstupů ŠVP pro 
2. ročník), a posouzeny předpoklady pro bezproblémové začlení dítěte kolektivu třídy. Pobyt se koná v úterý 
22. května a ve st ředu  23. května 2018 . Ve středu 23. května 2018 odpoledne od 14:00 do 16:00 se rodiče 
(zákonní zástupci dítěte) zúčastní pohovoru s třídní učitelkou a řádovou sestrou. 

Ředitel Základní školy sv. Voršily v Praze stanovil pro p řijímání uchaze čů o přestup do t řetího 
ročníku školy pro školní rok 2018/2019 tato kritéria: 

Kritérium 
Bodové 

hodnocení 

Znalosti z českého jazyka 15 b 

Znalosti z matematiky 15 b Srovnávací testy 

Znalosti z prvouky 10 b 

Pohostinný pobyt ve třídě Přijetí pravidel církevní školy a začlenění do kolektivu třídy 40 b 

Informace z dotazníku 
a pohovoru 

Motivace pro vzdělávání v církevní škole, přijetí koncepce 
a pravidel školy, sourozenci ve škole 20 b 

Do třetího ročníku může být přijato nejvýše 6 uchazečů, kteří dosáhnou v každé sledované oblasti alespoň 
50 % bodů. Přijatí uchazeči budou zařazeni do jazykové skupiny FJ. 

 

Žádost o p řestup  do třetího ročníku Základní školy sv. Voršily v Praze pro školní rok 2018/2019 je nutno 
podat v dob ě od 9. kv ětna do 21. kv ětna 2018 v kancelá ři školy . Písemná žádost musí být úplná (včetně 
přílohy) a podepsána oběma zákonnými zástupci jako doložení, že jednají ve vzájemné shodě. Tiskopis 
žádosti a dotazník, který je přílohou žádosti, budou od 9. května 2018 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. 

 

O přijetí uchaze če rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základ ě výsledku p řijímacího řízení 
podle stanovených kritérií.  V souladu s ustanovením § 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 8. června 2018. 

 

Seznam p řijatých d ětí bude zve řejněn na výv ěsce a webových stránkách školy ve st ředu 30. kv ětna 
2018. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání žádosti 
o přestup. Zákonný zástupce dítěte má dle správního řádu možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se 
k podkladům. Nahlédnutí do spisu bude umožněno ve středu 6. června 2018 v době 14:00-17:00 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. 
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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 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. Výuka prvního 
cizího jazyka se zahajuje ve 3. ročníku. Druhý cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Žáci si vybírají z nabídky 
tří jazyků (francouzština, němčina, angličtina) s tím, že každý žák se učí angličtinu buď jako první, nebo jako 
druhý cizí jazyk. Nově přijatí žáci jsou zařazováni do jazykových skupin podle volné kapacity. 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. Školní družina (pro žáky 1. až 3. ročníku) a zájmové kroužky jsou zpoplatněny. 
Dále škola vybírá příspěvek ve výši 2000 K č 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 zam ěření školy   

Rodiče přijímají církevní zaměření školy, vedou své děti ke křesťanským hodnotám a podporují je v jejich 
duchovním rozvoji. 

• Otev řenost 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. 

 

 

Poučení bylo zveřejněno na vývěsce školy a na webových stránkách školy www.zssv.cz. 

 

V Praze dne 20. března 2018 

 

 
        PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 
         ředitel školy 
 
 


