
 

 

 

Směrnice ředitele školy č. 1/2020 

Směrnice o stanovení podmínek zápisu do I. ročníku ZŠ Dolní Počernice dle platných 

zákonných norem (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 

1.Organizace zápisu 

 

Zápis do I. ročníku základního vzdělávání proběhne vzhledem k aktuálním mimořádným 

opatřením vlády ČR a doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných 

zástupců ve škole.   

 

2.Odevzdání a příjem potřebných dokumentů: Žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání, Zápisní list, kopie rodného listu dítěte                                                                                                              

 

Pro příjem potřebných dokumentů k přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období 

od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Potřebné dokumenty je možné doručit škole poštou, datovou 

schránkou, emailem s elektronickým podpisem, případně dle konkrétní situace po telefonické 

dohodě osobně. Kopie rodného listu může být zaslána běžným emailem bez elektronického 

podpisu. 

 

3.Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do ZŠ                                                                                 

 

Rozhodnutí bude vydáno dle zákonné lhůty (do 30 dnů) a zasláno zákonným zástupcům 

doporučeně poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn ve vývěsce umístěné na budově I. 

stupně ZŠ a na webových stránkách školy. 

 

Kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 2020/2021: 

1. Jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích. 

2. Jsou přijímáni žáci, kteří mají v ZŠ již sourozence. 

3. Jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm mimo Dolní Počernice. 

V případě naplnění kapacity možného počtu přijatých žáků dle prvního či následného 

kritéria, není možné další žáky přijmout. V případě překročení kapacity dle jednotlivých 

kritérií rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně. 

 

4.Spis žáka 

 

Spis žáka obsahuje: 

1. Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

2. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí do ZŠ                                                                                 

3. Doklad o předání rozhodnutí ředitele školy (podací lístek) 

Z á k l a d n í   š k o l a  

Praha – Dolní Počernice  
Národních hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 
IČO 45246025, DIČ cz-45246025 
e-mail: zs.dp@tiscali.cz, domovská stránka: www.zsdolnipocernice.cz 

ZŠ  



4. Další potřebné dokumenty  

 

Směrnice nahrazuje směrnici č.1/2019 a nabývá platnosti dne 31. 3. 2020.   

                                                                                                      Mgr. Jiří Schwarz  ředitel ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                 


