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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
OTÁZKY A ODPOVĚDI 2019
Ředitel školy zveřejňuje pro snazší orientaci rodičů nejčastější otázky (a příslušné odpovědi)
k zápisu do 1. tříd pro školní rok 20
2020/2021.
Použité zkratky:
NSO - naše spádová oblast (ZŠ Gutova)
JSO – jiná spádová oblast

1) Který den přijít k zápisu?
Zápis se koná ve středu 1. a ve čtvrtek 2. dubna 2020. Doporučujeme rodičům, aby
přišli k zápisu až druhý den - ve středu, kdy lze podle zkušeností z předchozích let očekávat
nižší účast a tím kratší čekací dobu.
POŘADÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEROZHODUJE.

2) Musí se dítě zápisu účastnit?
Prováděcí vyhláška ke školskému zákonu č. 48/2005 Sb. v platném znění v § 3a)
specifikuje o úkony, které lze u zápisu s dítětem realizovat. Zároveň z vyhlášky vyplývá, že
přítomnost dítěte u zápisu nutná není. Tyto informace mohou působit na rodiče nejasně.
Škola proto sděluje vlastní doporučení.
Je třeba si uvědomit, že nehovoříme o povinnosti, ale právu dítěte u zápisu být. A
to především v jeho vlastním zájmu. Výraz „motivování dítěte“ se v legislativě a
komentářích k ní objevuje na více místech.
Školský zákon (§ 37 odst. 1) se vyjadřuje k zahájení základního vzdělávání po dovršení
šestého roku věku: jde o "přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte." Tento stav
potřebujeme vidět. Při zápisu tak činíme motivačním způsobem. Počítáme proto s přítomností
dítěte u zápisu. Můžeme pak zralost dítěte pro povinnou školní docházku orientačně posoudit.
To může přítomný rodič využít, když při zápisu u pracovníků školy o dítěti konzultuje a
získává cenné informace a doporučení k jeho rozvoji v následujících měsících před nástupem
do školy. Výhodou pro dítě je i skutečnost, že škola následně při tvorbě složení budoucího
kolektivu 1. třídy přihlíží k jeho osobním specifikům. Totéž do značné míry platí i při výběru
typu třídní učitelky pro ten či onen kolektiv.
V neposlední řadě je třeba mít na mysli celkový motivační význam zápisu pro dítě
samotné a jeho pocit generační prestiže mezi vrstevníky při přítomnosti u zápisu. Účast
je pro dítě poctou a vzhledem k příjemné atmosféře i přínosným pozitivním prožitkem.
Toto považujeme za jednoznačná pozitiva pro každé dítě, které se k zápisu dostaví.
NEMUSÍ, ALE PŘÍTOMNOST DÍTĚTE U ZÁPISU JE ZÁSADNÍ.

3) Je při zápisu dítě zkoušeno? (např. test školní zralosti)
Učitel s dítětem vede motivační rozhovor - nechává jej co nejvíce hovořit, podněcuje,
chválí jeho úspěšný projev. Při nedostatcích (např. vady řeči, různé projevy psychické

nezralosti apod.) dává poté učitel rodiči doporučení v jakých oblastech má rodič dítě rozvíjet
a podporovat, než do školy nastoupí. V případě závažnějších nedostatků ve vyspělosti dítěte
doporučí návštěvu školského poradenského zařízení či navrhne zvážit podání žádosti o
odklad. Test školní zralosti škola neprovádí.
DÍTĚ U ZÁPISU ZKOUŠENO NENÍ.

4) Je možno podat přihlášku (žádost) na více škol současně?
V pokynu krajského úřadu školám z 20. 2. 2019 MHMP se uvádí, že „lze podat více
přihlášek do … základní školy.“
Takový postup ale podle názoru ředitele této školy není pro dítě nežádoucí. Dítě
– malý člověk - již předem ví o (svém) zápisu, těší se na školu a hodnotově si ji zařazuje
jako tu svoji (podobně jako dosud svou MŠ). Tato představa patří u dítěte v době zápisů
k těm prioritním. Účast na více zápisech – více školách - dítě mýlí. V jeho budovaném
systému rodícího se vztahu k jedné škole může nastat chaos.
Vzhledem k obecně známému převisu počtu zájemců doporučujeme rodičům z JSO,
aby využili své právo přednostního přijetí na škole spádové. Zápisem na více školách rodiče
navíc blokují i tak nízkou kapacitu volných míst v rámci celé městské části a způsobují
školám značné organizační a administrativní obtíže.
ANO. PODÁVAT ŽÁDOST NA VÍCE ŠKOL ALE NELZE DOPORUČIT.

5) Může polorodý sourozenec dosáhnout na jedno z kritérií v kombinaci
„sourozenec ve škole“?
Polorodý sourozenec je ten, který má s žákem školy společného jen jednoho z obou
biologických rodičů (oba společné biologické rodiče mají sourozenci plnorodí). Sourozenci
nevlastní nemají společného ani jednoho biologického rodiče, ale matka jednoho dítěte si
vzala otce druhého dítěte.
Pro získání kritéria „sourozenec ve škole“ je třeba prokazatelně doložit, že (obě) děti
spolu bydlí ve společné domácnosti.
SPLNIT KRITÉRIUM LZE - PŘI USKUTEČNĚNÍ UVEDENÝCH PODMÍNEK.

6) Jaké šance na přijetí do ZŠ Gutova má dítě z jiné spádové oblasti?
Vždy bude ale záležet na počtu přihlášených dětí ze spádové oblasti školy. Neočekává
se ale, že v roce 2020 zájem dětí z NSO kapacitu naplní. V demografické statistice MČ Praha
10 je oblast Strašnice vedena jako vyrovnaná – tj. bez převisu poptávky.
ŠANCE DÍTĚTE Z JSO JE ZMAČNÁ, NELZE JI ALE GARANTOVAT PŘEDEM.
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