
Obecné informace o zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021 - 2022 
 

 

Věk dítěte 

 

Ke školní docházce je třeba přihlásit: 

dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015) 

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

Ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 let. Pokud je 

dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte 

doloží příslušná vyjádření: 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského 

poradenského zařízení (PPP, SPC) 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského 

poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře 

Žádost a doporučení k předčasnému vstupu a odkladu najdete na našich webových stránkách  

 

 

 

Kritéria přijetí 

1.  uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu  

 

 

2.  uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již       

vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)  

 

 

3.  ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu 

 

 

4.  uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti  

uzavřenémezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)  

 

 

5.  uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu  

1. – 8. ročníku)  

 

 

6.  uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy  

 

 

7.  uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. –  

8 .. ročníku)  

 

 

8.  ostatní uchazeči 



V minulých letech bylo možné přijmout děti ze spádové oblasti, většinou také děti s trvalým 

bydlištěm v obvodu Prahy 13.  

Pokud nejste ze spádové oblasti a chcete zapsat dítě do naší školy, přijďte na zápis k nám. 

Uveďte v poznámkách v přihlášce – velký zájem o naši školu. Pokud bychom viděli, že by 

nebylo možné přijetí, včas Vás budeme informovat, abyste ještě stihli zápis ve spádové škole. 

 

Počty žáků a tříd  

Pro školní rok 2021/ 2022 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity 

školy, které splní kritéria přijetí. 

Plánováno je otevření 3 prvních tříd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 

spádová oblast 

 

Anny Rybníčkové      Pařízkova 

Bašteckého       Pavrovského 

Červeňanského       Petrbokova 

Eberlova       Prusíkova 

Jaroslava Foglara      Přecechtělova 

Janského (2234 - 2237, 2248 - 2254)   Přeučilova 

Janského (2415 - 2422, 2437 - 2444)   Raichlova 

Jitrocelová       Rotavská 

Karla Kryla       Stoličkova 

Klausova       Švejcarovo náměstí 

Kurzova (2411 - 2414, 2244 - 2247)    Wonkova 

Nad Dalejským údolím 

Ohradské náměstí 

 


