
 

  
 
 

Informace k zápisu pro rodiče do 1. tříd 2019/2020  
 

zápis se koná:    čtvrtek  4. 4. 2019, 12:30 – 16:30 hodin  
                             pátek    5. 4. 2019,   8:30 – 16:30 hodin 
registrace na přesný čas k zápisu na www.kladska.cz od 17. 1. 2019 
 
K zápisu svých dětí do základní školy potřebujete znát údaje o svém dítěti: trvalé bydliště, 
datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu.  
 
S sebou musíte mít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte,  
u spádových dětí prosíme o výpis z agendového informačního systému, kterým doložíte 
trvalý pobyt dítěte v naší spádové oblasti.  
U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. 
 
 

Věk dětí k zápisu 

 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 
šestého roku věku.  
Pro školní rok 2019/2020 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný 
zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2019 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici 
u zápisu ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2019 v místnosti č. 110 (u registrace) nebo na webových stránkách školy. 
K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Odklad školní docházky je možný pouze u spádových 
dětí. 
Nástup po odkladu - začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku,  
ve kterém dítě dovrší osmý rok věku. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-
li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 
2013 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře! 
   
 

Průběh samotného zápisu 
 

1. Registrace, učebna č. 110 
o prosíme o předložení občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu 

dítěte (u spádových dětí výpis z agendového informačního systému – potvrzení  
o trvalém bydlišti dítěte, u cizinců povolení k pobytu) 

o vyzvednete si informační materiály 
o obdržíte žádost o přijetí žáka s dotazníkem (vyplníte během „Kladské stezky“  

a odevzdáte komisi při pohovoru) 
o Vaše dítě dostane kartu „Kladská stezka“ s registračním číslem, kterou si 

odnese s sebou domů. POZOR! Registrační číslo dítěte potřebujete pro zadání na 
internet při zjišťování výsledků zápisu 

 

http://www.kladska.cz/


2.  „Kladská stezka“, učebny č. 107 a 109 v přízemí 
o Vaše dítě bude sbírat 4 razítka - v každé učebně získá 2 razítka za běžné 

dovednosti, které k danému věku patří (jemná a hrubá motorika, nápodoba slov, 
hra zaměřená na paměť) 

o rodiče v té době v klidu vyplní formuláře 
 

3. Samotný pohovor dítěte s učiteli   (doba trvání 20 minut)   
Rodiče společně s dítětem postoupí k zápisovému pohovoru, k tomu je určeno  
5 až 7 místností/učeben (podle Vašeho přihlášení k zápisu na internetu). Podmínky 
jsou ve všech místnostech naprosto stejné.  
Zde odevzdáte „Žádost o přijetí“. Rodiče mohou být s dítětem v učebně, ale neúčastní 
se pohovoru, místa mají ve třídě vyhrazena.  

 
4. Zjišťování grafomotorických dovedností 

(školní psycholožka Mgr. Lucie Sušická) 
o děti kreslí dle zadání  
o rodiče čekají na chodbě 
o máte-li pochybnosti o zralosti dítěte, logopedické vadě, „nezralosti“ dítěte atd., 

prosíme, upozorněte psycholožky předem  
 

5. Výsledky zápisu 
o rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvednete osobně proti Vašemu podpisu (s sebou 

nutný občanský průkaz) ve dnech 22. – 26. 4. 2019 v kanceláři školy (7:30 - 16:00) 
o nejpozději 19. 4. 2019 budou výsledky pod registračním číslem dítěte (číslo 

naleznete na kartě „Kladská stezka“ – prosíme uschovat) na internetu 
www.kladska.cz  

 
Budeme si s dětmi povídat a necháme je něco nakreslit, doplnit, opakovat, přiřadit...  
Různými úkoly budeme zjišťovat školní připravenost dětí.  
Cílem je zjistit, zda má dítě správně rozvinutou grafomotoriku, jak se orientuje v prostoru a zda 
nepotřebuje logopedickou péči. Zaměříme se i na pracovní, sociální, emocionální vyspělost. 
Zjistíme, zda je dítě samostatné, na jaké úrovni je motorika, zná-li dítě barvy, tvary…  
Těšíme se i na krátké vyprávění o sobě, případně říkanku, básničku.  
Celkový čas zápisu je do 60 minut. 

 
Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria: 

 
1.    Děti ze spádové oblasti Prahy 2 určené pro ZŠ Kladská  
2.    Sourozenec ve škole 
3.    Řádný termín zápisu  
4.    Dostatečná kapacita tříd, školy  
 
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k daným kritériím budeme patrně přijímat pouze spádové děti a sourozence 
našich žáků. Obáváme se však, že i pro ně bude málo míst. 

 
Upozornění rodičům 

 
V září 2019 budeme otevírat dvě 1. třídy. 
Od prvních tříd se žáci budou povinně učit německému jazyku v rozsahu 2 hodin týdně, ve vyšších 
třídách až 5 hodin týdně. Anglický jazyk žáci přibírají jako druhý cizí jazyk povinně v 6. ročníku, kroužek 
je nabízen již od 3. ročníku, od 5. ročníku je možnost výuky 2 hodin týdně (formou kroužku). Bude-li 
dostatečný počet žáků ve skupině, případně účastní-li se všichni žáci, pak v 6. ročníku navazují na své 
znalosti. Dle našich dlouholetých zkušeností (54 let) je zahájení výuky jazyků němčinou a poté 
přibírání angličtiny tím nejlepším způsobem, jak zvládnout oba tyto světové jazyky na dobré úrovni. 
V 9. ročníku skládají žáci mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I (zdarma). 
V 8. ročníku mají žáci možnost skládat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge 
English. 

http://www.kladska.cz/

