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Zápis do 1.tříd pro děti uprchlíků z Ukrajiny  
13.6. 2023, od 14.00 do 16.00 hod.  
 

 

 

Informace k zápisu:  

 
Škola ve spolupráci s Městskou částí Prahy 6 připravila registraci k zápisu elektronicky. Zákonný zástupce 

musí zadat informace do registračního systému na www.jakdoskoly.cz (spuštění e-systému 1.6. 2023), kde 

bude popsán podrobný postup a celá metodika zápisu. Po vyplnění informací do registru bude nutné údaje – 

Žádost o přijetí do školy vytisknout, podepsat a doručit do školy. K tomu je možné využít datovou schránku 

školy epnz2eh, nebo přinést přímo k zápisu, případně zaslat e-mailem s osobním elektronickým podpisem. 

Žádost o přijetí lze také ve výjimečných případech vyplnit až u zápisu ve škole.  
 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií do stanoveného počtu přijímaných ukrajinských 

dětí s vízem strpění (tento počet stanoví ředitel školy):   
  

 
1. Děti s místem faktického pobytu ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy. 

 

2. Děti s místem faktického pobytu na území Městské části  Praha 6. 
 

3. Děti s místem faktického pobytu na území hl. m. Prahy. 

 

4. Děti s místem faktického pobytu mimo hlavní město Praha. 

 

 
Další  informace:  
 

 Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod 

kritérií, bude použito losování za přítomnosti zástupců Školské rady ZŠ Dědina a zřizovatele. 
 

 Zápis je správním řízením, tj. o přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. 
 

 Každý rodič nebo zákonný zástupce splní zákonem danou povinnost tím, že k zápisu s dítětem, které 

dosáhne 6 let přijde nebo nechá dítě zapsat. Podle možností upřednostňujeme přítomnost dítěte u zápisu    

k posouzení školní zralosti. 
 

 O výsledcích zápisu budou rodiče informováni takto:  
 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 13. 7. 2023 ve 12:00 hod. 
 

Var. a) Kladná rozhodnutí o přijetí do školy budou oznámena zveřejněním seznamu přidělených 

registračních čísel na úřední desce školy a webových stránkách školy. 
 

Var. b) V záporném případě (pokud dítě nebylo přijato), budou rodiče písemně vyrozuměni o 

nepřijetí a dítě na seznamu uvedeno nebude. 
 

Var. c) V případě udělování odkladu školní docházky budou rodiče po dodání řádně vyplněné žádosti 

o odklad školní docházky s patřičnými potvrzeními (dodání do 13.6. 2023), školou taktéž 

písemně informováni.  
 

        Možnost nahlédnutí do spisu : 12.7. 2023 
 

                                                                            Mgr. Mojmír Dunděra - ředitel školy 

http://www.jakdoskoly.cz/

